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 الشكر والتقدير

  فَلو كاَن َيْسَتْغني َعن الشُّْكِر َسيٌِّد... ِلِعزَِّة ُمْلٍك َأْوُعُلوِّ َمَكانِ 

  َلَما َأَمَر اهلُل الِعَباَد ِبُشْكِرِه...  َفَقاَل اْشُكُروا ِلي أيَُّها الثَّقََلنِ 

أتقدم  بجزيل الشكر والعرفان من األستاذ الدكتور غازي خليفة لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة، 

رشاده، شكر العاجز عن رّد الجميل. كما أتقدم من األساتذة أعضاء لجنة  ولمنحه إياي وقته وجهده وا 

علّي من وقت  المناقشة  أ. د محمد محمود الحيلة و أ. د عبدالرحمن الهاشمي على ما تفضلوا به

رشادات سآخذها بعين االعتبار لتكون هذه الرسالة بأحسن صورة.   وجهد، وما أبدوه من مَلحظات وا 

والشكر الموصول لجامعتي الحبيبة، ولجميع من أيدني ودعمني ووقف إلى جانبي ألتم هذه الدراسة 

 على خير وجه. 

 والحمد هلل رب العالمين

 

 الباحثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

 اإلهـــداء

 ى أبي الحبيب ...إل

إلى قدوتي األولى ونبراسي الذي ينير دربي .. إلى من أخذ بيدي وأوصلني إلى شاطئ األمان.. إلى 

من علمني كيف أصمد أمام مصاعب الحياة.. إلى من شجعني وأعطاني الثقة واإللهام واإلرادة 

َلذي بعد اهلل.. إلى من والتصميم.. إلى من أعطاني ولم يزل يعطيني بَل حدود.. إلى سندي.. إلى م

 علمني وتابعني إلى الوصول إلى هذه المرحلة.. أبي.. أدامك اهلل وأطال في عمرك فخرًا وسندًا لي..

 إلى سيدة النساء.. وبؤرة النقاء.. وعين الوفاء.. أمي أّم قلبي 

لحب إلى إخواني.. سندي وعصابة رأسي.. إلى أخواتي.. الوردات الست .. شقائق روحي ونفحات ا

 في حياتي 

 الباحثة

 

 

 

 

 

 
 

 



 و
 

 قائمة المحتويات 

 الموضوع                                                                                 الصفحة 

 العنوان ..........................................................................            أ

 .................................................................           بالتفويض.........

 قرار لجنة المناقشة .............................................................           ج

 د         الشكر ..........................................................................     

 اإلهداء ..........................................................................             ه

 قائمة المحتويات ................................................................             و

 ............................            طقائمة الجداول .......................................

 قائمة المالحق ...................................................................            ك

 الملخص باللغة العربية ..........................................................           ل

 ......................................................          نالملخص باللغة االنجليزية .

 1          وأهميتها ..........................................الفصل األول خلفية الدراسة 

 1المقدمة ............................................................................          

 5الدراسة ....................................................................           مشكلة

 6أسئلة الدراسة و أهدافها ..........................................................          

 7..........          أهمية الدراسة ...........................................................

 7مصطلحات الدراسة ...............................................................          

 9حدود الدراسة و محدداتها ........................................................           

 11..........................          الفصل الثاني : األدب النظري و الدراسات السابقة ...

 11األدب النظري .....................................................................          



 ز
 

 11مفهوم المعيار ......................................................................          

 11.............................................................         المعايير اللغوية ........

 11المعايير اإلجتماعية ................................................................          

 14     األسس االجتماعية للمنهاج ........................................................     

 15مفهوم المنهاج .......................................................................         

 16المنهاج التقليدي و المنهاج الحديث ................................................         

 19.............................         اللغة العربية و أهميتها .................................

 11ثانياً الدراسات السابقة ...............................................................         

 17التعليق على الدراسة السابقة .........................................................       

 19..............................................        ة و اإلجراءات .الفصل الثالث : الطريق

 19منهج الدراسة ..........................................................................       

 19     مجتمع الدراسة وعينتها ...............................................................  

 01أداة الدراسة ............................................................................       

 01صدق األداة ............................................................................       

 01.....................................     ثبات أداة الدراسة ..................................

 01إجراءات الدراسة .......................................................................     

 00متغيرات الدراسة ........................................................................    

 00...................................................................    المعالجة اإلحصائية ..

 34الفصل الرابع :نتائج الدراسة ...........................................................    

 34..   .................................................................... نتائج السؤال األول 

 39نتائج السؤال الثاني .....................................................................    



 ح
 

 46الفصل الخامس :مناقشة النتائج و التوصيات .........................................   

 46......................   مناقشة السؤال األول .............................................

 47مناقشة السؤال الثاني....................................................................   

 49التوصيات...............................................................................   

 50................................................  المراجع  ................................

 56المالحق ................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ط
 

 قائمة الجداول

 رقم الجدول المحتوى الصفحة

والمؤهل  نتوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغيرات جنس المعلمي 03
 العلمي والخبرة التدريسية 

1 

درجة مراعاة كتب اللغة العربية للصفوف  معامَلت ثبات أداة 03
األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية في األردن من وجهة 

 نظر معلميها

3 

لدرجة مراعاة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  34
للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية كتب اللغة العربية 

 مرتبة تنازلياً  واالجتماعية في األردن من وجهة نظر معلميها

0 

لدرجة مراعاة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  35
كتب اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية 

محور المعايير في  لميهاواالجتماعية في األردن من وجهة نظر مع
 مرتبة تنازلياً  االجتماعية

4 

لدرجة مراعاة كتب اللغة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  37
العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية في األردن من 

 مرتبة تنازلياً  محور المعايير اللغويةفي  وجهة نظر معلميها

5 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مراعاة كتب اللغة  39
العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية في 

(، تبعا t-testواختبار     ) ،األردن من وجهة نظر معلميها 
 لمتغير جنس المعلمين

6 

رجة مراعاة كتب اللغة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لد 40
العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في 

(، تبعا لمتغير t-testواختبار ) ،األردن من وجهة نظر معلميها 

7 



 ي
 

 المؤهل العلمي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مراعاة كتب اللغة  43

 واالجتماعية فيللمعايير اللغوية  العربية للصفوف األربعة األولى
 الخبرة  تبعا لمتغير  معلميها،األردن من وجهة نظر 

8 

لدرجة مراعاة كتب اللغة داللة الفروق  إليجادتحليل التباين األحادي  43
 واالجتماعية فيالعربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية 

 لخبرة  اتبعا لمتغير  معلميها،األردن من وجهة نظر 

9 

اختبار شيفيه لدرجة مراعاة كتب اللغة العربية للصفوف األربعة  44
األردن من وجهة نظر  واالجتماعية فياألولى للمعايير اللغوية 

 تبعا لمتغير الخبرة معلميها،

13 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ك
 

 قائمة المالحق

 رقم الملحق عنوان الملحق الصفحة

 0 قائمة بأسماء المحكمين 95

 6 ستبانة بصورتها النهائيةاال 20

 3 كتاب تسهيل المهمة     26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ل
 

األردن من  واالجتماعية فيدرجة مراعاة كتب اللغة العربية للصفوف األربعة االولى للمعايير اللغوية 
 وجهة نظر معلميها

 إعداد

 منال محمد أحمد المحارمه 

 إشرافب

 خليفةجمال األستاذ الدكتور: غازي 

 ملخصال

مراعاة كتب اللغة العربية للصفوف األربعة االولى  تعرف درجةهدفت هذه الدراسة إلى 

األردن من وجهة نظر معلميها، تكونت عينة الدراسة من مدرسي  واالجتماعية فيللمعايير اللغوية 

( 83اللغة العربية للصفوف األربعة األولى في المدارس الحكومية في لواء سحاب، والبالغ عددهم )

( معلمًة. تكونت أداة الدراسة من استبانة اشتملت على 48( معلمًا، و)03معلم ومعلمة، منهم )

( فقرة، 10( فقرة، و)محور المعايير االجتماعية( وضم )11محورين: )محور المعايير اللغوية( وضم )

 وتم التأكد من صدقها وثباتها. 

 ة: كشفت اإلجابة عن أسئلة الدراسة عن النتائج اآلتي

كانت  درجة مراعاة كتب اللغة العربية للصفوف األربعة االولى للمعايير اللغوية واالجتماعيةأن  -

 متوسطة من وجهة نظر معلميها. 

درجة مراعاة كتب اللغة العربية  (α≤3.35)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

األردن من وجهة نظر معلميها تبعاً  في واالجتماعيةللصفوف األربعة االولى للمعايير اللغوية 

 لمتغير جنس المعلمين. 



 م
 

درجة  (α≤3.35)في حين كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

األردن من  في واالجتماعيةمراعاة كتب اللغة العربية للصفوف األربعة االولى للمعايير اللغوية 

العلمي، ولصالح فئة )دراسات عليا( أما تبعاً لمتغير  وجهة نظر معلميها تبعاً لمتغير المؤهل

 سنوات فأكثر(. 01الخبرة، فقد كانت لصالح فئة )

 العربية، المعايير اللغوية ، المعايير االجتماعية اللغةكتب   :الكلمات المفتاحيه
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Abstract 

 

This study aims to recognizing the level of Considering Arabic Language 

books in the First Four Grades for the Linguistic and Social Standards among 

Students in Jordan from Teachers' Point of View. The study community consisted 

of Arabic language teachers for the first four grades in the public schools in Sahab 

district, which are 80  teachers, (32) are male and (48) are female The researcher 

also conducted a questionnaire for recognizing the level of Considering Arabic 

Language Curriculums in the First Four Grades for the Linguistic and Social 

Standards among Students in Jordan from Teachers' Point of View; and it included 

two axes: (Arabic language axis), which included 11 paragraph and (social 

standards axis), which included 13 paragraph, and their stability and integrity 

were examined. 

By using the arithmetic means, ranks, standard deviation, level and t-test 

for two independent samples; the study revealed the following results: 



 س
 

o The level of considering Arabic Language Curriculums in the First Four Grades 

for the Linguistic and Social Standards was intermediate from Teachers' Point of 

View 

- There are no differences with statistical indication upon (a ≤ 0.05) the level of 

considering Arabic Language Curriculums in the First Four Grades for the Linguistic 

and Social Standards among theStudents in Jordan from Teachers' Point of View 

according to the sex variable. 

- Having statistical differences of statistical indication upon                  (a ≤ 0.05) 

the level of considering Arabic Language Curriculums in the First Four Grades for 

the Linguistic and Social Standards among the Students in Jordan from Teachers' 

Point of View according to the academic degree variable and for the higher studies 

category. 

- Having statistical differences of statistical indication upon (a ≤ 0.05) the level of 

considering Arabic Language Curriculums in the First Four Grades for the Linguistic 

and Social Standards among the Students in Jordan from Teachers' Point of View 

according to the experience variable and for the (10 years or more) category 

Key words:-  Arabic language books languagestanders  social standards 
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 `الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها 

 المقدمة: 

ير العملية التعليمية التعلمية، إذ إنه أحد تسيالدراسي مكانة بالغة األهمية في المنهاج يحتل 

أهم العوامل المؤثرة في تحقيق األهداف التربوية، فضًَل عن كونه وسيلة تقدم من خَللها المعرفة 

بناء بشكل منظم، وانسجامًا مع األهداف األساسية للتربية والمتمثلة بشكل رئيس في السعي نحو 

الفرد بصورة متكاملة؛ فإن دور المنهاج الدراسي يبدو أكثر بروزًا في تنمية الجوانب المختلفة لدى 

األفراد، سواء أكانت جسمية، أم انفعالية، أم اجتماعية، أم لغوية، وهذا يتطلب اهتمامًا كبيرًا من 

تلفة التي تسهم في نمو تضمينها الجوانب المخ إلىالقائمين على تأليف المناهج الدراسية يستند 

جعله إنسانًا قادرًا على خدمة نفسه ومجتمعه، ومؤثرًا فاعًَل في  إلىالفرد بشكل متكامل، وصواًل 

 البيئة المحيطة به. 

وقد ركزت العديد من الدراسات على دور المنهاج في توجيه الطلبة نحو تحقيق األهداف 

التي تعطي الطالب قدرًة على ربط المعلومات المطلوبة، وذلك من خَلل إتاحته للفرص المتجددة 

الجديدة بالسابقة، وتطوير البنى المعرفية بشكل يتوافق مع حداثة المعلومات ودقتها )الروسان، 

 المنهاج( على أن الكتاب المدرسي وهو أحد أدوات Douglas, 1990(، ويؤكد دوجَلس )1993

 ماته، حتى لو كان اختياره دقيقًا. قد يفقد قيمته إذا لم يرتبط بحياة المتعلم واهتما
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( أنه ونتيجة لتطور مفهوم المنهاج، وخروجه من دائرة الجوانب 1984ويرى )مرسي، 

المعرفية البحتة، فإن هناك جوانب نفسية واجتماعية وحركية أصبحت مكونات رئيسة فيه، تلبي 

 حاجة المتعلم كفرد، وتشمل أوجه نشاطه وخبراته. 

اج الدراسي يتطلب بالضرورة الخوض في المعايير التي يقوم عليها، إن الحديث عن المنه

والتي من أهمها المعايير اللغوية واالجتماعية، ويبدو ذلك أكثر إلحاحًا مع مناهج اللغة العربية؛ 

حيث أن اللغة تعد وسيلة للتواصل الفكري مع أفراد المجتمع، والذي يشمل بدوره قدرة الفرد على 

فهمه للرموز الشائعة في المجتمع، لذلك فإن المنهاج القائم على  إلى، باإلضافة الكَلم والكتابة

معايير لغوية سليمة تنسجم مع النظام االجتماعي في المجتمع، يعكس بالضرورة الفلسفة 

 سلوكات يمارسها الطلبة بما يتفق مع متلطبات الحياة في المجتمع. إلىاالجتماعية ويحولها 

اللغة العربية من أهمية اللغة ذاتها، فهي وسيلة التواصل التي تبنى وتأتي أهمية مناهج 

اللغة كمفهوم باختَلف النظر  إلىعليها عملية تطبيق المعايير االجتماعية، وتختلف النظرة 

وظيفتها التواصلية، فقد عرفها تشومسكي صاحب النظرية التوليدية التحويلية في النحو  إلى

على أنها: "مجموعة من الجمل المحدودة،  (Crystal, 1989: 362) كريستال كما ورد في

أو غير المحدودة، ويمكن بناؤها من مجموعة محددة من العناصر". وتساعد هذه العناصر 

المحدودة، على اإلبداع غير المحدود، فإذا كانت األنماط اللغوية يمكن حصرها مثل : )فعل 

في هذه األنماط ال يمكن حصرها،  + فاعل + مفعول به( فالجمل التي يمكن أن توضع
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االتصال إال  إلىوبالتالي فهي غير محدودة، وبالرغم من أن تعريف تشومسكي للغة لم يتطرق 

 أن نظرية تشومسكي الكاملة شكلت أساسًا متينًا للوظيفة التواصلية للغة. 

معايير وبصرف النظر عن التعريفات المختلفة للغة فإن ما يعنينا في هذه الدراسة هو ال

االجتماعية المرتبطة بها، حيث أنها وسيلة التصال الفرد بغيره، حيث يدرك الفرد حاجاته 

ويعبر عن ما يدور في ذهنه من أفكار، كما أن اللغة تعد بوابة التفاهم واالتصال بين الفرد 

 .وماضيهاوالمجتمع فهي الموحدة لألسرة والمجتمع والرابطة بين حاضر األمة 

منهاج اللغة العربية كأحد المناهج الدراسية الرئيسة في النظام التعليمي فإن  إلىوبالنظر 

تحقيق األهداف التي يسعى النظام التعليمي  إلىتوافر المعايير اللغوية واالجتماعية فيه يفضي 

تحقيقها، وحيث أن األهداف التعليمية تتمثل فيما تطرحه المناهج بشكل عام فإن  إلىوالتربوي 

حقق إال بوجود محتوى دراسي مَلئم لهذه األهداف، وقائم على مراعاة مراحل النمو ذلك لن يت

العقلي، واالنفعالي، واالجتماعي، والخلقي، والروحي، والجسمي للمتعلم، لتكون المادة التعليمية 

 (. 1983جابر، )ذات معنى بالنسبة للمتعلم

الدراسية من حيث اللغة والجوانب وال بد لمنهاج اللغة العربية أن يكون مناسبًا للمرحلة 

االجتماعية. إذ إن األطفال الذين يعيشون في بيئة غنية ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، أو في 

...( وفرص  انترنت أسر توفر فرص االتصال بالمواد المطبوعة )كتب، صحف، مجَلت،

قافاتهم العامة عن أطفال يختلفون في ث واليوتيوب مشاهدة األفَلم والصور والمسرحيات والرسوم

يعيشون في بيئة أو مجتمع ال تتوافر لهم فيه مثل هذه الفرص. حيث ستكون لدى األطفال في 
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المجتمع األول مساحة أوسع من الثقافة والمعرفة، وبالتالي خبرات لغوية واجتماعية أكبر من 

 مستوى.   قلنظرائهم في البيئات والمجتمعات األ

نهاج الدراسي من ضرورة في تكوين شخصية المتعلم يرى ويلوجوز ونتيجة لما يشكله الم

(Willogose, 1984: 65 أن التعليم يتطلب انتقاء وتنظيم المعلومات بما يتناسب مع" )

حاجة المتعلمين، ويكون ذلك عن طريق بناء المناهج والكتب المدرسية وفق أسس علمية 

 منظمة". 

تطوير المناهج تماشيًا مع التطور  إلىاألردن  وقد اتجهت وزارة التربية والتعليم في

المتسارع في العلوم والتكنولوجيا وظهور ما يسمى باالقتصاد المعرفي، حيث نظمت الوزراة 

العديد من المؤتمرات والندوات المتعلقة بتطوير المناهج، وشكلت فريقًا وطنيًا لإلشراف على 

طار العام للمباحث الدراسية، كما حددت تأليف المناهج المدرسية، وقد حددت الوزارة اإل

النتاجات العامة والخاصة للغة العربية لمرحلتي التعليم األساسي والثانوي، وكان من نتاجات 

مؤتمر التطوير التربوي مراعاة الكتب للخصائص النمائية لطلبة مرحلة التعليم األساسي والتي 

غيرها من الخصائص مثل:  إلىشملت خصائص النمو اللغوي واالجتماعي باإلضافة 

وزارة التربية والتعليم، )خصائص النمو العقلي، واالنفعالي، والجسمي، والخلقي، واإلدراكي

3336.) 

( أن العمل على تخطيط وتطوير الكتاب المدرسي يعد أمرًا بالغ 1983ويرى الوكيل )

 إلىيجب إخضاعه أهمية الكتاب المدرسي في العملية التربوية، لذلك  إلىاألهمية، بالنظر 

مرحلة تجريبية قبل إقراره وتصحيحه بشكله النهائي، وتدريب المعلمين على كيفية استخدامه 
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ومتابعتهم بأسلوب علمي، لبيان المعايير التي بني عليها، وقد يكون من أهمها المعايير اللغوية 

 واالجتماعية. 

ساسية األولى من كونها مرتبطة وتأتي أهمية منهاج اللغة العربية، ال سيما في المرحلة األ

بشكل مباشر بالمباحث الدراسية األخرى، فاللغة العربية تعد وسيلة رئيسة لدراسة المباحث 

(. مما يستدعي مراعاتها لمعايير عديدة ومن بينها المعايير 1989األخرى)مقدادي والتل، 

اللغة العربية  كتبة اللغوية والمعايير االجتماعية، وقد حاولت الدراسة تقصي درجة مراعا

 للصفوف األربعة األولى لهذه المعايير.

 مشكلة الدراسة: 

انسجامًا مع خطة التطوير التربوي في األردن التي أكدت على تقويم المناهج المدرسية 

أهمية منهاج اللغة العربية في المرحلة األساسية األولى  إلىفي المراحل المختلفة، وبالنظر 

احث األخرى كونها تدرس باللغة العربية، فضًَل عن التباين االجتماعي وأثره في تعلم المب

الباحثة بدراسة تقويمية لمنهاج اللغة العربية للصفوف  حيث قامتللطلبة ومستوياتهم الثقافية، 

األربعة األولى للوقوف على درجة مرعاتها للمعايير اللغوية واالجتماعية للطفل األردني من 

اعتبارهم الجهة األكثر ارتباطًا بالمنهاج، فضًَل عن قدرتهم على تقويم ب نظر معلميهاوجهة 

 المنهاج. 

أنه  إلىومن خَلل اطَلع الباحثة على األدب التربوي في موضوع الدراسة توصلت الباحثة    

ال توجد دراسات تناولت موضوع المعايير اللغوية واالجتماعية في منهاج اللغة العربية 
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ألولى في األردن، مما دفعها للخوض في هذا الموضوع الذي يعتبر جزءًا للصفوف األربعة ا

هاّمًا من عملية تقويم المناهج الدراسية وتطويرها، وبالتالي فإن هذه الدراسة تأتي في إطار 

االهتمام المتزايد في تطوير  إلىتقويم مناهج اللغة العربية للصفوف األربعة األولى استنادًا 

، واستجابة للحاجة الملحة لتفعيل دور المنهاج في تشكيل شخصية الطالب المناهج الدراسية

 ونموه في المجاالت المختلفة. 

كما جاءت هذه الدراسة ضمن أولويات البحث العلمي لقطاع التربية والتعليم التي اعتمدها 

، المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا)(3333-3311المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا )

3313 .) 

 أسئلة الدراسة وأهدافها: 

اللغة العربية للصفوف األربعة  كتبدرجة مراعاة  إلىالتعرف  إلىهدفت هذه الدراسة 

، وذلك من خَلل معلميها األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية للطفل األردني من وجهة نظر

 األسئلة اآلتية: 

ربعة األولى للمعايير اللغوية اللغة العربية للصفوف األ كتبما درجة مراعاة  -

 ؟ معلميهاواالجتماعية لطلبة الصفوف األربعة األولى في األردن، من وجهة نظر 

( في درجة  α ≤ 3.35هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية لطلبة   كتبمراعاة 
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، المؤهل العلمي، جنس المعلمينلصفوف األربعة األولى في األردن، تعزى لمتغيرات )ا

 وسنوات الخبرة( ؟

 أهمية الدراسة: 

 تكمن أهمية الدراسة في أنها: 

يمكن أن تفيد هذه الدراسة معلمي اللغة العربية للصفوف األربعة األولى في مراجعة  -

 ية واالجتماعية للطلبة في األردن. للمعايير اللغو  اومعرفة درجة مراعاته الكتب

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى بما ينسجم مع الرؤى  كتبقد تسهم في تطوير  -

 والخطط التربوية. 

اللغة  كتبيمكن أن تفيد المشرفين التربويين في الكشف عن قدرات المعلمين في تقويم  -

 العربية للصفوف األربعة األولى. 

   عرف المصطلحات الواردة كما يأتي:ت مصطلحات الدراسة:

 هي سلسلة كتب لغتنا العربية للصفوف األربعة األولى في األردن، اللغة العربية:  كتب

  والتي تدرس حاليًا ضمن مدراس وزارة التربية والتعليم.

  :كتب هي المعايير التي يجب أن تتوافر في اللغة المستخدمة في المعايير اللغوية

 اليافعي،؛ 3336 لصفوف األربعة األولى والتي تشمل اآلتي: )الضبع،اللغة العربية ل

 (.3333أبو حويج، ؛ 1995

 مألوفة. الكتاب أن تكون مفردات اللغة التي يستخدمها  -
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 مادة الهجاء وتحليل الكلمة وتركيبها.  الكتابأن يعالج  -

 بالرمز والصوت لكل حرف.  الكتابأن يعتني  -

 ئعة االستخدام. التراكيب شا الكتابأن يعتمد  -

 القواعد صعبة الفهم وقليلة االستخدام.  كتابأن يتجنب ال -

 بعَلمات الترقيم من أجل إظهار تنغيم اللغة.  كتابأن يهتم ال -

بالدرجة التي سيحصل عليها المستجيب على فقرات المعايير اللغوية  وتعرف إجرائيًا:

 ض. المتضمنة في االستبانة التي أعدتها الباحثة لهذا الغر 

  :اللغة العربية  كتابهي المعايير التي يجب أن تتوافر في المعايير االجتماعية

الخوالدة والتميمي، ؛ 3335 )شمَلن، للصفوف األربعة األولى وتشمل اآلتي:

3313 .) 

 للمرحلة العمرية وخصائصها النمائية.  الكتابمراعاة  -

 للقيم االجتماعية وثقافة المجتمع.  كتابمراعاة ال -

 للبيئة االجتماعية للطالب ومكوناتها.  كتاباة المراع -

 للفروق الفردية في اهتمامات وميول الطالب.    كتابمراعاة ال -

بالدرجة التي سيحصل عليها المستجيب على فقرات المعايير االجتماعية  وتعرف إجرائيًا:

 المتضمنة في االستبانة التي أعدتها الباحثة لهذا الغرض. 

  :وم بتدريس اللغة العربية للصفوف األربعة األولى في المدارس هو من يقالمعلم

  التابعة لوزارة التربية والتعليم.
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 حدود الدراسة: 

 تمثلت حدود هذه الدراسة بـاآلتي: 

  :تطبيق هذه الدراسة على معلمي ومعلمات اللغة العربية للصفوف  اقتصرالحد البشري

 األربعة األولى.  

  هذه الدراسة في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية الحد المكاني: تم تطبيق

 والتعليم في لواء سحاب.

 العام الدراسي:  الفصل األول من الحد الزماني: تم تطبيق هذه الدراسة خَلل

3315/3316 . 

 محددات الدراسة: 

 يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة باآلتي: 

 ا الباحثة في ضوء المعايير اللغوية داللة صدق االستبانة وثباتها، التي أعدته

 واالجتماعية. 

  .مجتمع الدراسة والعينة المسحوبة منه 

  .موضوعية إجابة أفراد العينة على فقرات االستبانة 

  يتحدد تعميم النتائج بدرجة صدق األداة المستخدمة لجمع البيانات وثباتها، ودقة

، ومدى تمثيل العينة لمجتمع وموضوعية إجابة أفراد العينة على فقرات االستبانة

 الدراسة. 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 األدب النظري: 

كان هناك قّلة في من كتبوا عن مشكلة الدراسة كونها موضوع جديد لم يبحث فيه من قبل بشكل عميق 
لبحث بشكل يؤدي إلى وموّسع فكانت المواضيع ذات الصلة قليلة ولكن تم الربط بينها وبين موضوع ا

 المطلوب والمعيار كان أول المفاهيم التي يجب البحث عنها و ربطها .

 مفهوم المعيار: 

( المعيار بأنه: "مجموعة من الشروط واألحكام التي تعتبر Carter, 1973: 153يعرف كارتر )

 إلى جوانب القوة والضعف".أساسُا للحكم الكمي أو الكيفي من خَلل مقارنة هذه الشروط بما هو قائم وصواًل 

يمنحنا فهم نسب ارتباط المحاور او الوحدات او بيئة  لألداء( "نموذج 3313وكما يعرفه نبيل طعمه )

  مسبقًا.عمل و الغاية تشكيل مكّون مادي ضمن شروط ومتطلبات موضوعة ومحددة 

موعة من الشروط وبربط التعريف آنف الذكر باللغة يمكن القول بأن المعايير اللغوية هي: مج

واألحكام التي يمكن من خَللها الحكم على مدى مَلءمة المادة اللغوية للطلبة ومستواهم الدراسي، وقدرتهم 

( أن حصيلة الطالب 1986على استيعابها وفهمها بشكل يحقق األهداف المرسومة للمنهاج. ويرى نشوان )

أخرى من مرحلة إلى  المحتوى اللغوي، واالنتقالاللغوية ومفرداته تعتمد على مدى تسلسل المنهاج في طرح 

وصواًل إلى اإلتقان اللغوي المتمثل في قراءة الجمل وفهمها والتمييز بين المترادفات، باإلضافة إلى النطق 

 السليم والكتابة السليمة. 

     المدرسي.ويمكن القول أن المعيار هنا هو االساس الذي يجب ان يراعى عند بناء الكتاب 
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 : لمعايير اللغويةا

يمكن إجمال المعايير اللغوية التي يجب أن يراعيها منهاج اللغة العربية في المرحلة األساسية 

 (.3333، أبو حويج؛ 1995، اليافعي؛ 3337الدنيا بما يأتي: )الضبع،

أن يستخدم المنهاج ألفاظًا ومفردات مألوفة، بمعنى أن تقع الكلمات الواردة في المنهاج  -

طار البيئي للطالب وأن تكون مرتبطة بالمدركات الحسية والعقلية للطالب؛ مثل في اإل

كلمات: مقص، باب، كرة، وغيرها، فجميعها مرتبطة ذهنيًا بصور هذه الكلمات لدى 

الطالب، ومفردات مثل: ممتاز، حسن، رائع، مرتبطة كذلك بمعنى ذهني يدل على التميز 

 والتفوق.

وضوعات الهجاء وتحليل الكلمات وتركيبها، بمعنى أن يراعي أن يقدم المنهاج معالجة لم -

المنهاج قدرات الطالب اإلدراكية، بمعنى أن يبنى المنهاج مراعيًا فهم الطالب ألجزاء 

الكلمة وتعرفه إلىى تحليلها وتركيبها، وهذا المعيار يختص بكتاب اللغة العربية للصف 

 األول األساسي.  

ف وصوته من خَلل عرضه األشكال المختلفة للحرف أن يهتم المنهاج بشكل الحر  -

باإلضافة إلى تغير صوت الحرف بتغير حركته، مما يستديع توفير وسائل تعلمية 

 مساعدة تدعم مادة المنهاج في هذا الجانب. 

أن يستخدم المنهاج تراكيب يشيع استخدامها، وذلك من خَلل بنائه على أساس لغوي  -

التراكيب النادرة مثل: ترخيم النداء في قولنا:  لمنهاج، وتجنبامتداول ويمكن قراءته خارج 

 يا عبُل، ويا فاطم، وبعض أساليب المدح والذم مثل: نعَم وويح وغيرهما. 
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أن يبتعد المنهاج عن استخدام الجمل التي تظهر فيها القواعد صعبة الفهم وقليلة  -

الطالب نحو تعلم اللغة،  ينمي دافعيةاالستخدام، مثل حاالت وجوب تقديم الخبر، مما 

 بسبب سهلوة انطباعها في ذهنه، وحفظه لتراكيبها اللغوية العامة. 

أن يراعي المنهاج عَلمات الترقيم التي تسهم في إدراك الطالب لتنغيم اللغة، باستخدام  -

أداء الطالب القرائي، وتغير  ومَلحظةالتمارين الصوتية المندرجة تحت القراءة الجهرية، 

 بتغير مواضع الوقف والصلة.  المعاني

ومن المواصفات التي يجب أن تتوافر في منهاج اللغة العربية من حيث بنائه اللغوي: اشتمال 

مادته على قدٍر من النوادر والطرائف األدبية التي تأتي في سياق القصة أو النظم، فضًَل عن 

 (.  3333طموس، ) طقهاونطرح المنهاج أسلوب الحوار والنقاش، ومراعاته مخارج الحروف 

 المعايير االجتماعية: 

يمكن النظر إلى المعايير االجتماعية الواجب مراعاتها في المنهاج على أنها: مجمل الشروط 

واألحكام التي "تتمثل في التراث الثقافي للمجتمع، والقيم والمبادئ التي تسوده، والحاجات والمشكَلت 

(، ومن خَلل هذه 1987يحرص على تحقيقها" )هندي وعليان،التي يهدف إلى حلها، واألهداف التي 

مة المادة للخصائص االجتماعية للطلبة، ومدى ءالشروط واألحكام يتسنى الحكم على مدى مَل

مناسبتها لقدراتهم االستعابية، ومساهمتها في تحقيق أهداف المنهاج المرجوة، من خَلل قدرتهم على 

 : فهم. وفيما يلي وصف لهذه المعايير

 مراعاة المنهاج للمرحلة العمرية وخصائصها النمائية.  -

 مراعاة المنهاج للقيم االجتماعية وثقافة المجتمع.  -

 مراعاة المنهاج للبيئة االجتماعية للطالب ومكوناتها.  -
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 مراعاة المنهاج للفروق الفردية في اهتمامات وميول الطالب.    -

ألسس االجتماعية في بناء المناهج أن يقوم ( أن من ضروريات ا76-74: 3336ويرى المكاوي )

 بما يأتي:  المنهاج

أن يقــدم المنهــاج أمثلــة متعــددة عــن التعــاون بــين الفــرد واآلخــر مــن جهــة والفــرد والجماعــة مــن جهــة  -

أخــرى، وذلــك فــي شــّتى المجــاالت االجتماعّيــة واالقتصــادّية والتربوّيــة وغيرهــا  وذلــك مــن خــَلل عرضــه 

ســب المــادة الدراســية بشــكل يعمــق قيمــة التعــاون بــين األطــراف المكونــة للمجتمــع، للموضــوعات التــي تنا

 والرخاء.  والسَلمومساهمتها في إفشاء قيم المحبة 

أن يؤكــد المنهــاج علــى قــيم التنــافس الشــريف الــذي يــؤدي إلــى تحقيــق الــذات ويــدّعم التقــدم والتفـــوق  -

روح هذا النوع من التنـافس، مـن خـَلل التنويـع  العلمي، وذلك باالعتماد على خلق أجواء مدرسية تغذي

في المواقف التعليمية التعلمية التي تبتعد عن النمطية والجمود، وتسعى إلى تحرير طاقات اإلبداع لدى 

 المتعلمين ونقلهم من أسلوب المعرفة التقليدية. 

ضعه في أن يشتمل المنهاج على قيم من شأنها أن تجتذب الطالب إليه، وذلك من خَلل و  -

صورة ما يتهدد أمن المجتمع واستقراره، وما يدور من مشكَلت وانحرافات يمكن أن تخلخل بنيان 

المجتمع وتماسكه، كما يجب أن يركز المنهاج على إكساب الطلبة القدرة على التكيف مع ما هو 

 مرغوب فيه من مستحدثات عصرية دون جعلها مهددًا لقيمنا العربية األصيلة.
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 :االجتماعية للمنهجاألسس 

إن المنهاج الدراسي يجب أن يقوم على عدد من الركائز واألسس المرتبطة بالمجتمع الذي 

ُيدّرس فيه، والذي يعيش فيه الطلبة، بحيث تؤخذ تلك األسس في االعتبار عند بناء المنهاج، ويمكن 

االجتماعية التي تجب  دئقيم والمبامن المَلحظة تباين هذه األسس من بيئة اجتماعية إلى أخرى. و 

مراعاتها من قبل مصممي المناهج: مبدأ الحرية، وقيم احترام شخصية الفرد، ومبدأ التفاعل 

  االجتماعي، ومبدأ التغيرات االجتماعية، ومبدأ تكافؤ الفرص.  

وتسهم المدرسة من خَلل المناهج الدراسية في توضيح القيم االجتماعية السائدة في المجتمع 

ا، وبالتالي تحقيق أهداف المجتمع والمحافظة على قيمه، مما ينعكس في أسلوب حياة الطالب لطلبته

ومراعاته لتلك القيم والمبادئ. ويقع مبدأ الحرية في محور تلك األسس التي يبنى عليها المنهاج، فهو 

ضها مع جوهر ديموقراطية المجتمع، ومن خَلله يمكن للفرد ضمان حقه في ممارسة حريته دون تعار 

: 3333)حميدة، حرية الجماعة التي هو جزء منها، ومن ثم فإنه من الضروري أن يؤكد المنهاج على

85.) 

 يتبادل الطلبة حق االعتراف بحرية اآلخر في التعبير عن رأيه.أن  -

 يكون االختَلف مع اآلخر مبنيًا على أسباب واضحة يستطيع الطالب تحديدها.أن  -

بحيث يتحمل النتائج الناتجة عن  ،تمثل رغبته وميوله شطة التيفي األنالطالب  أن يشارك  -

  ذلك. 

فإن من أولويات المنهاج أن يعزز هذا الجانب، من خَلل احترام شخصية الفرد  قيموفي 

تأكيده على تقبل الذات وتقبل اآلخر، واحترام الرأي والرأي اآلخر، وعدم التمييز بين األشخاص تبعًا 
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لصحي أو االقتصادي، ولذلك فَل بد من فسح المجال أمام الطالب الختيار ما أللوانهم أو وضعهم ا

 يلبي طموحه ويحقق ذاته من أنشطة.

فالمقصود به أن التأثير متبادل بين ، المنهاجالتفاعل االجتماعي وعَلقته بفي مجال مبدأ أما 

 )سعادة،لمنهاج يحقق التعاون أفراد المجتمع ومؤسساته، وبالتالي فإن من إدراج هذا المبدأ خَلل بناء ا

أهم صور التفاعل االجتماعي، والتنافس الذي يشجع األفراد واألمم إلى الذي هو   (134: 3334

في نطاق بعيد عن الكراهية والحقد والصراعات السلبية، والصراع  يقعزيادة التقدم واالزدهار، ما دام 

وقت ممكن من خَلل أساليب الغش أو  الذي يحاول البعض استخدامه للوصول إلى مبتغاه بأسرع

  خ.باآلخرين، والتحايل عليهم.. إل إلحاق األذى

قد التحول البنائي الذي ذلك  (134: 3334 قصد بها )سعادة،فيالتغيرات االجتماعية أما و 

قيم  خَلل ما يتغير من ونظمه االجتماعية، من من خَلل تغير تركيبته السكانية يطرأ على المجتمع

: التحديات البيئية، والحروب والثورات، تكون نتاجًا لعوامل كثيرة منهامختلفة،  يةوأنماط سلوك واتجاهات

 .والتغيرات السكانية، والتقدم العلمي والتقني،.. إلخ

 مفهوم المنهاج:

يعد المنهاج من أهم مكونات العملية التعليمية التعلمية، فهو باإلضافة إلى الطالب 

عليم التي ال تكتمل إال بوجوده، ومن هنا فإن العناية بكل الجوانب التي والمدرس يشكل دائرة الت

 تتعلق به تصبح ضرورة ملحة، وعامًَل رئيسًا في تحقيق األهداف التربوية. 

داخل   الطلبةالمنهاج على أنه: "جميع الخبرات التربوية التي تقدمها المدرسة إلى  ويعرف

قيادة سليمة، لتساعد على تحقيق النمو الشامل من الفصل أو خارجه وفق أهداف محددة وتحت 

 .(3337الخطيب، )جميع النواحي: الجسمية والعملة واالجتماعية والنفسية
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( أن المنهاج يمثل وثيقة مكتوبة تسهم في مساعدة المعلمين على 0891ويرى بوشامب )

 يةخبرات التعليموال تحديد طرقهم التعليمية، ويتضمن األهداف التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها،

طرق تلك الخبرات، باإلضافة إلى طرائق تنظيم كذلك التي يجب أن تتوافر لتحقيق األهداف، 

 التقويم. 

اشرة وغير المباشرة ب( بأنه مجموع الخبرات التعليمية الم0891) فيما يعرفه هندي وعليان

 اعية. ضوء ظروف البيئة االجتم تعتمد في إعداد األفراد وتربيتهم فيالتي 

 المنهاج التقليدي والمنهاج الحديث: 

 الدراسية المواد مجموعة عن عبارة المنهاج بأن المناهج مجال في العاملين من الكثير يعتقد
 :يلي بما ويتصف الدراسية السنة نهاية في النجاح أجل منالطلبة  يدرسها التي

 المنهاج الحديث المنهاج التقليدي

 المربون عهايض معرفية أهداف األهداف:
 .الطلبة و  الطلبة ويحققها

 المتعلم خصائص من مشتقة ف:األهدا
 سلوكية أهداف شكل على وتصاغ وميوله

 المعرفيالمحور  على التركيز التعلم: مجاالت
 النفسالمحور و  االنفعاليالمحور ب االهتمام دون

 .حركي

 معرفيا المتكامل بالنمو تهتم التعلم: مجاالت
 احركي ونفس وانفعاليا

 األولى بالدرجة المعرفة تكون المعرفة: دور
 .آخر إلى جيل من التراث لنقل

 المتعلم مساعدة هدفها المعرفة المعرفة: دور
 واالجتماعية الطبيعية البيئة مع التكيف على

 المقررات من المنهاج يتكون :المنهاج محتوى
 أو للطلبة يمكن بصورة وتتدرج الدراسية
 .حفظها الطلبة 

 الخبرات من المنهاج يتكون :المنهاج محتوى
 أو الطلبة يتعلمها أن يجب التي التعليمية
 األهداف ليبلغوا الطلبة 
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 التدريس طريقة تستعمل :التدريس قائطر 
 إلعطاء تالمحاضرا خَلل اللفظية

 محدد وقت خَلل المعلومات

 بطريقة التدريس طرق تلعب التدريس: قائطر 
 التي َلتالمشك حل في دوراً  مباشرة غير

 إلى الوصول خَللها من المتعلم يتمكن
 المعرفة

 التي المعرفة يحدد الذي هو م:المعل دور
 الطلبة  أو للطلبة تعطى

 الطلبة مساعدة في دوره المعلم: يتركز دور
 المعرفة اكتشاف على

 يلقى ما حفظ وعليه سلبي دوره :المتعلم دور
 .المعرفة من عليه

 عملية في رئيسيال الدور له المتعلم: دور
 التعليمية الواجبات بكافة القيام فعليه التعلم،

 والكتب األفَلم منها التعلم: متنوعة مصادر .المقررة الدراسية الكتب م:التعل مصادر
 األخرى اإلعَلم ووسائل

 ألن الفردية الفروق تراعى ال الفردية: الفروق
 الجميع على تطبق الدراسية المواد

 لتعلم المناسبة الظروف هيئةت: الفردية الفروق
 قدراته حسب الطالب

الطلبة  أو الطلبة أن من للتأكد :التقويم دور
 الدراسية المواد يحفظون

الطلبة  أن لمعرفة التقويم يهدف التقويم: دور
 في المجاالت  التعليمية األهداف بلغوا قد

 يهتم ال :واألسرة بالبيئة المدرسة عَلقة
 واألسرة والبيئة المدرسة بين بالعَلقة

 الكبير : االهتمامبالبئة واألسرة المدرسة عَلقة
 والبيئة األسرة مع المدرسة بعَلقة

 للمنهج مطابقة المفردات :المنهاج طبيعة
 تعديلها يجوز ال وثابتة

 من جزء الدراسي المقرر المنهاج: طبيعة
 ويهتم تعديله يمكن مرونة، وفيه المنهاج
 وتطورها مهاراتوالالطلبة  تفكير بطريقة
 المتعلم مع متَلئماً  المنهاج وجعل
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 بالمواد المتخصصون يعده :المنهاج تخطيط
 المنهاج هدف يحقق الذي وهو الدراسية

 الذين جميع مساهمة يجب :المنهاج تخطيط
 تخطيط في به يتأثرون والذين التأثير لهم

-01 ،37-35: 1997الخطايبة، ) المنهاج
04 .) 
 

 م يمكن إجمال صفات المنهاج الحديث باآلتي: ومن خَلل ما تقد

يتغير ويتطور وفقًا للمتغيرات التي تطرأ على بمفهومه الحديث   المنهاجن أأي : المجتمع  -

حميدة، )يمكن اشتقاق أهدافه منهاالمصادر المهمة التي  أهم أحدوالذي يعد ، المجتمع

3333). 

في ظل ويع في طرق التدريس المستخدمة إذ إن على المعلم أن يقوم بالتن": طرق التدريس   -

فإنه يبني تلك الطرق بناًء على  وبالتاليالواحد، يكون ذلك في الدرس  ، وقدالمنهاج الحديث

حاجات الطلبة ومشكَلتهم. فضًَل عن مراعاتها لطبيعتهم واستعداداتهم، والفروق الفردية 

 .(150:3335جابر، )"بينهم

ور المعلم طابعًا إرشاديًا وتوجيهيُا، باإلضافة إلى دوره في : وفي هذا المجال اتخذ دالمعلم   -

دارة الصف، واستخدام التكنولوجيا.   تقويم األداء، وا 

راعى المنهاج الحديث الخصائص النمائية للطالب بعكس النظرة التقليدية باعتباره  :الطالب -

مرحلة من لكل  شخصًا يمكن إخضاعه لمعايير الكبار وخبراتهم. وتمثل ذلك بنظره إلى أن

مراحل النمو خصائصها التي تميزها، واستعداداتها الجسمية والعقلية واالنفعالية، ولها ميولها 

 .هبذلك كلعلى عاتقه األخذ  المنهاجواتجاهاتها، وقد أخذ 
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: تعتني المناهج الحديثة بالمادة العلمية عناية خاصة، فَل تهمش أهميتها، المواد الدراسية -

ا غاية في ذاتها بل وسيلة تسهم في النمو المعرفي المتكامل للطلبة، من خَلل ولكنها ال تجعله

 إتاحته الفرصة أمام الطلبة الخيار ما يناسبهم من معارف وأنشطة. 

يهتم المنهاج الحديث بالربط بين المدرسة واألسرة والمجتمع،  :المدرسة واألسرة والمجتمع   -

 ؤدي إلى إنجاح العملية التربوية.فنجاح تلك العَلقة الثَلثية وتفاعلها ي

و اخيرًا يمكننا القول أنه كلما كان دور الطالب إيجابي و فّعال في العملية التعليمية التعلمية كلما 

اتسم المنهاج بالحداثة مقرونًا مع دور المعلم موّجهًا ومرشدًا وتعددت مصادر المعلومات و 

 ارتبطت بحياة المتعلم الواقعية .

 ية وأهميتها: اللغة العرب

لقد ظلت اللغة العربية على مر العصور المختلفة وعاء تجتمع فيه حضارة األمة وفكرها، 

، وذلك من خَلل ما تميزت به من نظام تعبيري يترجم ما تحمله النفوس على شكل ألفاظ وتراكيب

غة أم لحيث أن اللغة هي ما في النفس وما تحصل به الفائدة سواء أكان لفظًا أم خطًا، 

 (. 3: 1985معروف، تفكيرية)

وبالرغم من جدلية نشأة اللغة والنظريات التي تناولت ذلك، إال أن مَلمح تطورها ظاهرة 

للعيان، إذا ما راقبنا تأثرها بالتداخل الثقافي، والتطور الحضاري لألمم؛ حيث أن لغات العالم ومن 

المتغيرات التي لم تكن موجودة من قبل،  بينها اللغة العربية تسعى لَلتساع والتطور مستوعبًة تلك

 فتطوعها وتدخلها في سياقاتها اللغوية، كي تظل محافظة على حضورها. 
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وتمتاز اللغة العربية باإلضافة إلى كونها لغة رئيسة من لغات العالم، بأنها لغة تشريعية، 

وهو اإلسَلم، وهذا ما أضاف  أي أنها لغة تحمل بعدًا دينيًا الرتباطها بأحد األديان السماوية الثَلثة

إليها قوة إضافية ف"اللغة العربية إحدى اللغات التي تميزت بالقوة والمنعة، وذلك منذ أن شرفها اهلل 

سبحانه وتعالى بنزول القرآن الكريم بها، وهي التي حافظت على وجودها بالرغم مما تعرضت له 

أعداء العربية المستعمرين من الشرق  األمة اإلسَلمية والعربية من محٍن وابتَلءات على يد

 (.331: 1997 زقوت،)والغرب"

 

 وتبرز أهمية اللغة العربية من كونها: 

أداة للتفكير: فهي وسيلة الفرد في ذلك؛ حيث أن" العَلقة بين اللغة والتفكير عَلقة  -

تم ارتباطية، من خَللها يمكن الوصول إلى المدركات العقلية؛ ألن التفكير عملية خفية ت

وفق ألفاظ محددة تدل على معاٍن معينة، واإلنسان ال يستطيع أن يفكر تفكيرًا سليمًا إال إذا 

زقوت، )كانت لديه مجموعة من األلفاظ والعبارات الدقيقة المعنى، والواضحة المفهوم"

1997 :8). 

تي أداة للتواصل: إذ تشكل اللغة وسيلة التواصل بين الفرد وغيره، وهي مادة التعبير ال -

 تظهر للعيان على شكل منطوق أو مكتوب، فتفهم من خَللها الفكرة والمعنى. 

أداة للتعلم والتوثيق: إذ من خَللها يمكن صياغة التجارب والخبرات ووضعها في إطار  -

مكتوب أو ملفوظ، تنتقل فيه المعرفة من شخص إلى آخر. فهي وسيلة التفاهم ووسيلة 
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أبو )ي الرابط القوي الذي يربط بين أفراد المجتمعحفظ التراث الثقافي والحضاري، وه

 (. 3333الهيجاء، 

العربية لغة رسمية في كل الوطن العربي إضافة إلى كونها لغة رسمية في تشاد و  لغة رسمية :

إريتيريا و إسرائيل . وهي إحدى اللغات الرسمية الست في منظمة األمم المتحدة   و يحتفل باليوم 

 ديسمبر كذكرى إعتماد العربية بين لغات العمل في األمم المتحدة  18بية في العالمي للغة العر 

 الدراسات السابقة: 

 في ضوء اطَلع الباحثة على الدراسات السابقة توصلت إلى الدراسات اآلتية:  

في  استهدفت الدراسة الكشف عن نقاط الضعفحيث ( دراسة 1993أجرى خويلة ) -

منها: المعايير الهامة التي ينبغي أن تكون في الكتاب  على سبعة أبعاد وركزتالكتاب، 

مدى اهتمام و مدى تطبيق الكتاب لهذه المعايير. و من حيث المادة والطالب واألسئلة. 

مدى اهتمام األسئلة بالتعلم القيمي. وخلصت و األسئلة بمستويات العقل العليا والدنيا. 

 .من حيث المادة والنشاطات االهتمام بتفعيل دور الطالبأنه يجب الدراسة إلى 

في كتب القراءة  هدفت إلى التعرف إلى القيم االجتماعية( بدراسة 1993عاشور ) وقام -

، حيث حلل الباحث دروس القراءة بنوعيها لطلبة الصفوف األربعة األولى في األردن

نسبة  الجهرية والصامتة، بالإلضافة إلى الدروس المتعلقة بالتعبير واألناشيد. وقد تباينت
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شيوع أنواع القيم من صف إلى آخر، كا لم يعتمد توزيع القيم االجتماعية في عينة الدراسة 

 على نظام محدد بل كان عشوائيًا. 

في كتب  هدفت إلى التعرف إلى القيم االجتماعية( دراسة 1990أبو شريعة )أجرى كما  -

تبين القيم  الدراسة تهدفتاس .امس والسادس األساسيين في األردناللغة العربية للصفين الخ

كما االجتماعية من حيث أنواعها ونسبة تداولها، واعتمد الباحث أسلوب تحليل المحتوى 

باإلضافة االستماع، دروس اقتصر على تحليل دروس القراءة بأنواعها الجهرية والصامتة و 

 من نتائج عدد من الدروس المحفوظات والنشيد والتعبير. وتوصلت الدراسة إلى إلى 

في فوائد التعليم، وأن هناك أثرًا للقيم الدينية مثل قيمة للقيم أثرًا واضحًا  هناك ا: أنمههأ

 .باهللاإليمان 

( بدراسة هدفت إلى الكشف عن مدى مراعاة كتب اللغة العربية 1994قام السمير )و  -

ن للصفوف الثَلثى األولى لألسس النفسية للمنهاج، وقد أعد الباحث استبانة تكونت م

النمو لدى الطلبة، الخصائص  ئ( فقرة موزعة على أربعة مجاالت تمثلت بـ: مباد85)

النمائية للطلبة، حاجات الطلبة، واتجاهات الطلبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن كتاب لغتنا 

العربية للصفوف الثَلثة األولى يراعي بدرجة عالية مبادئ النمو لديهم، وكذلك الخصائص 

ما أظهرت الدراسة أن كتاب الصف األول األساسي يراعي األسس النفسية النمائية لهم، ك

بدرجة عالية ما عدا الجانب االنفعالي واتجاهاتهم، وكذلك كتاب الصف الثاني باستثناء 
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الجانب الخلقي، أما كتاب الصف الثالث فقد راعى خصائص النمو الجسمي واالنفعالي 

  والخلقي واتجاهات الطلبة بدرجة متوسطة.

( دراسة هدفت إلى إجراء تقويم لكتاب لغتنا العربية المقرر تدريسه 1994وأجرى عساف ) -

للصف الثاني األساسي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظة الزرقاء، وطورت 

( فقرة، وتوصلت الدراسة إلى أن الكتاب من حيث شكله 63الباحثة استبانة تكونت من )

خراجه مناسب لطَلب هذ ه المرحلة، كما أظهرت الدراسة أن مادة الكتاب مناسبة وا 

للطَلب، وقد اتسمت لغة الكتاب بالسهولة والفصاحة، وعرضت المادة بشكل مشوق، 

لى أن وارتبطت األسئلة التقويمية في الكتاب بالنص القرائي للوحدة، وأشارت الدراسة إ

الكتاب يخلو من فهرس المفردات الجديدة، وأن الوسائل التعليمية لم تلق االهتمام والرعاية 

 مثل بقية األبعاد. 

( دراسة في البحث عن لغة جديدة في ألمانيا، دراسة Fritzsche, 1995وأجرى فريتزيك ) -

ث أن الخطاب تحليلية للكتب الدراسية في ألمانيا الديمقراطية سابقًا، حيث أوضح الباح

السياسي بين المواطنين تغير بشكل سريع بعد سقوط الدولة الشيوعية في ألمانيا الشرقية 

م، حيث أصبح هناك حديث عن الديمقراطية والتحمل والفرد، وقد هدفت 1989عام 

الدراسة إلى التعرف على أثر الخطاب الجديد على التربية الوطنية، وأظهرت النتائج أن 

كانت مليئة بمحاوالت غرس أمور نمطية صارمة مثل: زيادة الكره والنفور  الكتب السابقة

من اإلمبريالية في نفوس الطلبة، بينما الكتب الجديدة عملت على إعادة النظر في المواقف 

 السابقة، وعملت على التغيير في األيديولوجية واللغة، ولكن بشكل بطيء. 
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التعرف على العوامل الثقافية التي تؤثر في ( إلى Caldas, 1997وهدفت دراسة كالداز ) -

استخدام اللغة األولى، حيث أجريت الدراسة على ثَلثة أطفال في بيئة إنجليزية يتحدقون 

اللغات الفرنسية واإلنجليزية، واستمرت الدراسة مدة سنتين، واستخدم الباحث خَللها 

ترة تناول طعام الغداء، التسجيَلت الصوتية بشكل عشوائي خَلل الحوار الذي يدور في ف

واستطاع الباحث حساب الكلمات المنطوقة باللغة الفرنسية مقابل اإلنجليزية، وأظهرت 

النتائج أن زيادة االتصال باللغة الفرنسية في األحاديث خارج البيت تعطي نتائج ال تختلف 

 عما لو كان الفرد في بيئة فرنسية. 

تقويم كتاب لغتنا العربية للصف الرابع  ( دراسة هدفت إلى1998كما أجرى الناجي ) -

األساسي من وجهة نظر المعلمين في مديريات التربية والتعليم الست في جنوب األردن، 

( فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي: اإلخراج 58وقد طور الباحث استبانة تكونت من )

الدراسة إلى أن  الفني، واألهداف، والمحتوى، والرسومات والصور، ولغة الكتاب، وتوصلت

 جميع فقرات الكتاب ومجاالته جاءت في المستوى القوي. 

( هدفت الكشف عن مدى مراعاة كتب اللغة العربية للحلقة الثانية 3331وأجرى شرادقة ) -

في المرحلة األساسية في األردن لألساس االجتماعي، حيث عمل الباحث على تطوير 

( معلمًا ومعلمة، وقد 93نة مكونة من )( فقرة وزعت على عي49استبانة تكونت من )

أظهرت نتائج الدراسة أن كتب اللغة العربية في الحلقة الثانية من المرحلة األساسية راعت 

( معيارًا وزعت بدرجة 17بشكل جيد معظم معايير األساس االجتماعي، وقد تبين أن )

( 17جة عالية، و)( معيارًا وزعت بدر 16منخفضة، كما أظهرت وجهة المعلمين أن هناك )
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( معيارًا بدرجة منخفضة، كما بينت نتائج الدراسة وجود 16معيارًا بدرجة متوسطة، و)

عَلقة ارتباطية على معايير االعتبارات االجتماعية ، في حين لم يثبت وجود عَلقة 

ارتباطية في مجاالت االهتمام بالسلوك العام لألفراد، ومجال االهتمام بمعرفة األفراد 

اتهم، ومجال االهتمام بالمحافظة على الحقوق العامة، ومجال الحقوق السياسية وثقاف

 لألفراد، ومجال الصحة والسَلمة الشخصية.

( دراسة هدفت إلى الكشف عن آلية التعددية  اللغوية في Matiki, 2001وأجرى ماتيكي ) -

اإلنجليزية  مَلوي من منظور التخطيط اللغوي، وبيان كيفية قياس التنافسية بين اللغة

، استخدمت الدراسة التقنيات واللغات األصلية في المجاالت االجتماعية والسياسية والثقافية

اللغوية واالجتماعية واإلثنوغرافية من أجل تحديد أنماط اللغة المستخدمة، وشملت أدوات 

في توصلت النتائج إلى أن التوزيع الوظي  الدراسة استبانة، ومقابَلت، وبطاقة مَلحظة،

لجميع اللغات مرتبط بقيمتها في االستخدام اللغوي، وقد أظهرت النتائج سيطرة اللغة 

اإلنجليزية في جميع المجاالت الرسمية، والتفاعل االجتماعي، وقد عزت الدراسة ذلك إلى 

قوة اللغة اإلنجليزية في السوق السياسي واالقتصادي وليس لكونها كانت لغة المستعمر، 

ئج أن اللغة المحلية ظلت لغة التواصل االجتماعية بين السكان، لكنها ال كما أظهرت النا

 تستخدم في المجاالت الرسمية.

( إلى تقويم كتب اللغة العربية المدرسية في مرحلة التعليم 3334وهدفت دراسة جرار ) -

األساسية األولى للصفوف )األول، الثاني، الثالث( من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

م، والتعرف إلى التقديرات 3330/3334شرفين في محافظات الضفة الغربية للعام والم
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التقويمية للمعلمين والمعلمات والمشرفين للمجاالت الستة لهذه الكتب، وهي: )الشكل 

واإلخراج الفني، المحتوى، اللغة، طريقة العرض، األسئلة، األشكال والرسوم(. وكذلك معرفة 

( معلمًا ومعلمة، منهم 668ه المجاالت. تكونت عينة الدراسة من )درجة التقويم الكلية لهذ

( فقرة، 69( معلمة، وقد استخدم الباحث استبانة مكونة من )053( معلمًا و )016)

أظهرت النتائج أن أفضل مجاالت الكتاب عند المعلمين والمشرفين هو المجال األول 

لدرجة الثالثة. وأظهرت النتائج عدم )الشكل واإلخراج الفني(، وقد جاء مجال )اللغة( با

وجود فروق ذات داللة في التقديرات التقويمية تعزى لمتغير الصف، بينما كانت هناك 

 فروق ذات داللة تعزى لمتغير الخبرة التدريسية ومتغير الجنس.  

( بدراسة هدفت إلى تقويم كتاب لغتنا العربية للصف األول األساسي 3336وقام الحمادنة ) -

جهة نظر المعلمين في مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق، وقد طور الباحث من و 

( فقرة موزعة على خمسة مجاالت تمثلت بـ: اإلخراج الفني، 54استبانة تكونت من )

( فقرة من 15واللغة، واألهداف، والمحتوى، والرسوم والصور. وبينت نتائج الدراسة إلى أن )

( فقرة 09فات الكتاب المدرسي الجيد، فيما لم تحقق )فقرات االستبانة حققت مواص

مواصفات الكتاب المدرسي الجيد، وأظهرت النتائج أن مجال اإلخراج الفني للكتاب جاء في 

 المستوى القوي، بينما كانت المجَلت األخرى في المستوى المتوسط.

لتعليم اللغة  ( دراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر برنامجLundien, 2009وأجرت لوندين ) -

اإلنجليزية في االحتياجات اللغوية واالجتماعية واألكاديمية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة 

أجريت الدراسة في الواليات المتحدة، في كانساس، وانطلقت الدراسة من مبدأ ثانية، 
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ئج المساواة في التعليم، وذلك بهدف تضمين البرنامج للمنهاج الدراسي، وقد أظهرت النتا

عوامل أربعة تؤثر في تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ويجب أخذها بعين االعتبار لتلبية 

االحتياجات االجتماعية واللغوية هي: وضع الطالب، دورات التدريب على المحتوى، التعلم 

التعاوني، دورات غير الناطقين،  وبالرغم من أن نتائج هذه الدراسة ال يمكن تعميمها في 

س أو مناطق أخرى إال أنها تساعد المعلمين في اتخاذ القرارات المناسبة لتلبية مدار 

 احتياجات الطلبة. 

 التعليق على الدراسات السابقة: 

أواًل: بالنظر إلى الدراسات السابقة ونتائجها الحظت الباحثة أن بعضها قد هدف إلى تقويم كتب 

شمل التقويم إخراج الكتاب ومضمونه بشكل عام اللغة العربية لبعض الصفوف األربعة األولى وقد 

(، وعساف 1998الناجي )و  (، 3334وجرار ) ، (3336الحمادنة )مثل دراسة كل من: 

، في جين تناولت بعض الدراسات األخرى دراسة مراعاة المنهاج للقيم االجتماعية (1994)

(، 1990، وأبو شريعة )(1994(، والسمير )3331دراسة كل من: شرادقة ) واألسس النفسية مثل 

في حين تناولت بعض الدراسات السابقة تقويم كتب اللغة العربية المرحلة  .(1993وعاشور )

 .  (1993خويلة ) الثانوية مثل دراسة

ثانيًا: تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات آنفة الذكر بسعيها للكشف عن درجة مراعاة مناهج  

ألولى للمعايير اللغوية واالجتماعية، إذ إن الدراسات السابقة تناولت اللغة العربية للصفوف األربعة ا

 تقويم الكتب بشكل عام دون االلتفات إلى المعايير اللغوية واالجتماعية. 
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 -حسب علم الباحثة–ثالثًا: تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونها الدراسة األولى 

لغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية التي تناولت درجة مراعاة مناهج ال

 واالجتماعية لدى الطلبة في األردن من وجهة نظر المعلمين. 

رابعًا: أفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بناء األدب النظري للدراسة الحالية، كما 

حثة في التعرف إلى العديد من أفادت منها في إعداد أداة الدراسة. كما أفادت الدراسات السابقة البا

الكتب والبحوث التربوية والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة الحالية، فضًَل عن التعرف إلى 

 األساليب اإلحصائية المناسبة.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

مل يشتمل هذا الفصل وصـفا مفصـَل للطريقـة واإلجـراءات مـن حيـث تنفيـذ هـذه الدراسـة وتشـ

جــراءات الصــدق والثبــات لــألداة كمــا تنــاول وصــفا  وصــفا لمجتمــع الدراســة والعينــة وأدوات الدراســة وا 

 والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخراج النتائج. لمتغيرات الدراسة

 منهج الدراسة:

 حالية.الوصفي لمَلئمته لطبيعة وأهداف الدراسة ال المنهاجاستخدمت الباحثة 

 :امجتمع الدراسة وعينته

تكُون مجتمع الدراسة من جميـع معلمـي ومعلمـات اللغـة العربيـة للصـفوف األربعـة األولـى فـي 

( معلمــًا 133المــدارس الحكوميــة التابعــة لمديريــة التربيــة والتعلــيم للــواء ســحاب والــذين بلــغ عــددهم )

تأكد من ثبات االستبانة، ومـا تبقـى مـن استطَلعية، لل ومعلمة كعينة ( معلمٍ 33منهم )أخذ ، ومعلمة

( 48( معلمــًا و )03( معلمــًا ومعلمــة، اعتبــروا كعينــة شــاملة للمجتمــع مــنهم ) 83مجتمــع الدراســة )

( يبـين توزيـع أفـراد 1والجـدول رقـم ) جميـع االسـتبانات. تم اسـترجاعو وزعت عليهم االستبانة معلمة. 

 ات الخبرة. والمؤهل العلمي وسنو  جنس المعلمينالعينة حسب 
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 االول( جدول)ال
 والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة جنس المعلمينحسب  عينة الدراسةتوزيع أفراد 

 جنس المعلمين

 32 ذكور

 48 اناث

 01 الكلي

 المؤهل العلمي

 57 بكالوريوس

 23 دراسات عليا

 01 الكلي

 الخبرة

 19 سنوات 9من  أقل

 44 سنوات 01  إلى  9

 17 سنوات 01 أكثر من

 01 الكلي

 

 استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات وفق الخطوات التالية: أداة الدراسة:

 . مراجعة الدراسات السابقة والتي بحثت في موضوع المعايير اللغوية واالجتماعية. 1

  . مراجعة المصادر والمراجع في موضوع موضوع المعايير اللغوية واالجتماعية.3

. وفــي ضــوء مراجعــة األدب النظــري والدراســات الســابقة قامــت الباحثــة بتحديــد محــاور االســتبانة 0

 ( فقرة، وهي:34وفقراتها، حيث تم اعتماد محورين و)

 ( فقرة.11مجال المعايير اللغوية واحتوى على ) :المحور األول-

 .( فقرة10مجال المعايير االجتماعية واحتوى على ) المحور الثاني: -
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. اعتمدت الباحثة على مقياس ليكرت الخماسي كـاآلتي: )موافـق بدرجـة كبيـرة جـدًا، موافـق بدرجـة 4

كبيــرة، موافــق بدرجــة متوســطة، موافــق بدرجــة قليلــة، موافــق بدرجــة قليلــة جــدًا، وتمثــل األلفــاظ رقميــا 

 (. 1، 3، 0، 4، 5بالعَلمات التالية وعلى الترتيب ) 

 صدق األداة:

ملحــق  مــن المحكمــين مجموعــة  عــن طريــق عرضــها علــى ةق االســتبانتــم التأكــد مــن صــد

وهم من أساتذة الجامعات في مجال المناهج والتدريس وخاصة اللغة العربية والقياس والتقـويم،  (،3)

إلبـــداء الـــرأي حـــول مـــدى قيـــاس كـــل فقـــره بالجانـــب المـــراد قياســـه، ومـــدى وضـــوح الفقـــرات، وســـَلمه 

راحاتهم وتعـديَلتهم تـم الحـذف أو اإلضـافة أو التعـديل، وقـد ظهـرت الصياغة اللغوية، وفي ضوء اقت

مـن المحكمـين علـى األداة دلـيًَل علــى  فــأكثر (%83االسـتبانه بصـورتها النهائيـة، واعتبـرت موافقـة )

الصدق الظاهري، وبعد إجراء التعديَلت أعيدت صياغة الفقرات والتأكد مـن سـَلمتها لغويـا الملحـق 

(1 .) 

 راسة: ثبات أداة الد

عادة االختبار من للتأكد         – test ثبات أداة الّدراسة، استخدمت الباحثة طريقة االختبار وا 

retest)( من خارج عّينة 33استطَلعية مكونة من) عينة على األداة (، إذ قامت الباحثة بتطبيق

باستخدام معامل  معامل الثّبات بفاصل زمني مدته أسبوعان بين مرتي التطبيق وتم حساب الّدراسة

على  (Cronbach Alpha) لفاأارتباط بيرسون، كما استخدمت طريقة االتساق الداخلي كرونباخ 

 ( يبين معامَلت ثبات االستبانة على النحو اآلتي: 3  والجدول)بيانات التطبيق األول
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 )الجدول الثاني(

األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن  اللغة العربية للصفوف األربعة كتبدرجة مراعاة  معامالت ثبات أداة

 نظر معلميهامن وجهة 

معامل ارتباط  المحور الرقم
الفأكرونباخ  بيرسون  

 0.88 0.89 اللغوية المعاييرمحور  1

 0.80 0.90 االجتماعية المعاييرمحور  2

 0.855 0.895 الكلي

اللغة العربية للصفوف  عاة كتبدرجة مرامعامَلت ثبات أداة أن  (3من الجدول ) يَلحظ

جاءت مقبولة  نظر معلميهااألربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

 ألغراض الدراسة الحالية. 

 إجراءات الدراسة:
  األدب النظري والدراسات السابقة. إلىالرجوع 
 .إعداد أداة الدراسة 
 (0ن جامعة الشرق األوسط الملحق رقم )الحصول على كتاب تسهيل مهمة الباحث م. 
 تحديد مجتمع الدراسة والعينة. 

 التأكد من صدق وثبات االستبانة . 

 تطبيق االستبانة على عينة الدراسة. 

 تفريغ البيانات في جداول خاصة تمهيدا إلجراء المعالجة اإلحصائية. 

 .تحليل البيانات إحصائية 
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 .عرض نتائج الدراسة 

 تخَلص التوصيات في ضوء هذه النتائج.مناقشة النتائج واس 

 متغيرات الدراسة:

 اشتملت هذه الدراسة على المتغيرات اآلتية: 

 وله فئتان : ذكر _ أنثى. جنس المعلمين.  1

 . المؤهل العلمي: وله مستويان  )بكالوريوس _ دراسات عليا( . 3

 (. سنوات 13ر من أكث، سنوات 13 - 5: )خمس سنوات، ثَلثة مستويات  . الخبرة: وله 0

الدراســة وتــم قياســهما بواســطة االســتبانة التــي أعــدتها اســتجابات أفــراد الدراســة علــى محــوري . 4

 الباحثة. وهما: محور المعايير اللغوية، ومحو المعايير االجتماعية. 

 المعالجة اإلحصائية:

 لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 السؤال األول: تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة.لإلجابة عن  -
لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار  "ت"  -

(t- test) لعينتين مستقلتين. 
 ونباخ ألفا.ولحساب معامَلت الصق والثبات ثم استخدام معامل ارتباط بيرسون ومعادلة كر  -
 درجة المراعاة للمعيار وللفقرات المنتمية إليه وفق المعيار اإلحصائي اآلتي:تحديد  -
 بدرجة ضعيفة. 3.00 - 1

 بدرجة متوسطة. 0.67 – 3.04
 بدرجة مرتفعة. 5.3 – 1.68
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة

إلجابــة عــن يتضــمن هــذا الفصــل عرضــًا للنتــائج التــي توصــلت إليهــا هــذه الدراســة مــن خــَلل ا

  أسئلتها، وعلى النحو اآلتي:

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية  درجة مراعاة كتبما السؤال األول: 

 ؟ نظر معلميهاواالجتماعية  في األردن من وجهة 

اة درجة مراعلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل      

نظر اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة  كتب

 ك.( ذل0ويظهر الجدول )  ،بشكل عام ولكل محور من محاور أداة الدراسة معلميها

 )الجدول الثالث(

لعربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغة ا درجة مراعاة كتبلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
 مرتبة تنازلياً  نظر معلميهااللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

 المعايير الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 0 1.36 3.53 المعايير االجتماعية 2

 متوسطة 6 1.44 3.41 المعايير اللغوية 1

 متوسطة 1.37 3.47 الكليةالدرجة 
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اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير  درجة مراعاة كتب( أن 0يَلحظ من الجدول )

كانت بدرجة متوسطة، إذ بلغ المتوسط  نظر معلميهااللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

لدرجة المتوسطة، إذ تراوحت (، وجاءت محاور األداة في ا1.07( بانحراف معياري )0.47الحسابي )

، "المعايير االجتماعية(، وجاء في الرتبة األولى محور "3.41 -3.53المتوسطات الحسابية بين )

( ، وفي الرتبة الثانية جاء محور" المعايير اللغوية" 1.36( بانحراف معياري )3.53بمتوسط حسابي )

 ( .1.44( بانحراف معياري )3.41بمتوسط حسابي )

 سبة لفقرات كل محور فكانت النتائج على النحو اآلتي:أما بالن

 المعايير االجتماعية:محور  .0

اللغة العربية  درجة مراعاة كتبلتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  

هذا  لفقرات ،نظر معلميهاللصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

 ( يوضح ذلك.4المحور، والجدول )

 )الجدول الرابع(

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير  درجة مراعاة كتبلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
 مرتبة تنازلياً  محور المعايير االجتماعيةفي  نظر معلميهااللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

لرقما  الفقرة 
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
درجة  الرتبة

 المراعاة

 مرتفعة 0 1.65 4.15 يهتم المنهاج باهتمامات الطلبة وميولهم 17

 مرتفعة 2 1.74 3.98 ينمي المنهاج قيم التسامح واإليثار لدى الطالب 20

 مرتفعة 3 1.47 3.95 ينمي المنهاج قيم الصداقة  22
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 مرتفعة 4 1.54 3.78 نهاج على حب اآلخرينيحث الم 21

 متوسطة 5 1.87 3.61 يحرص المنهاج على مراعاة القيم االجتماعية 13

 متوسطة 6 1.92 3.53 يغرس المنهاج قيمة الصدق لدى الطالب 18

 متوسطة 7 1.94 3.48 يعتني المنهاج بثقافة المجتمع وعاداته 14

 متوسطة 7 1.92 3.48 يؤكد المنهاج على تماسك المجتمع 19

 متوسطة 9 1.86 3.41 يراعي المنهاج خصائص النمو االجتماعي للطالب 12

 متوسطة 10 1.68 3.33 يشجع المنهاج على التعاون والعمل المشترك 23

 متوسطة 11 1.69 3.13 يسهم المنهاج في تنمية احترام الذات 24

 متوسطة 12 1.96 3.09 بيراعي المنهاج مكونات البيئة االجتماعية للطال 15

 متوسطة 13 2.01 3.05 يعتني المنهاج بالفروق الفردية االجتماعية 16

 متوسطة 1.36 3.53 الدرجة الكلية

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير  درجة مراعاة كتب( أن 4يَلحظ من الجدول )

ي محور المعايير االجتماعية كانت ف نظر معلميهااللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

(، وجاءت فقرات هذا المحور في 1.36( بانحراف معياري )3.53متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

، وجاءت في (3.05 -4.15الدرجتين المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

ج باهتمامات الطلبة وميولهم " ، بمتوسط ( التي تنص على" يهتم المنها17رتبة األولى الفقرة )مال

( 61رتبة الثانية جاءت الفقرة )م( وبدرجة مرتفعة،  وفي ال1.65( بانحراف معياري )4.15حسابي )

( 3.98التي تنص على " ينمي المنهاج قيم التسامح واإليثار لدى الطالب " بمتوسط حسابي )

( التي تنص 09رتبة  قبل االخيرة الفقرة )م( وبدرجة مرتفعة، وجاءت في ال1.74بانحراف معياري )

( بانحراف معياري 3.09على" يراعي المنهاج مكونات البيئة االجتماعية للطالب " بمتوسط حسابي )
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( التي تنص على" يعتني المنهاج 02رتبة االخيرة الفقرة )م(، وبدرجة متوسطة، وجاءت في ال1.96)

  ( وبدرجة متوسطة.2.01( بانحراف معياري )3.05ي )بالفروق الفردية االجتماعية " بمتوسط حساب

 المعايير اللغوية:. محور 6

اللغة العربية  درجة مراعاة كتبلتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  

هذا  لفقرات ،نظر معلميهاللصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

 لك.( يوضح ذ5لمحور، والجدول )ا

 )الجدول الخامس(

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير  درجة مراعاة كتبلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
 مرتبة تنازلياً  المعايير اللغوية في نظر معلميهااللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

 الفقرة الرقم
متوسطال  

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
درجة  الرتبة

 المراعاة

يحث دليل  المنهاج على تدريب الطالب على مهارات  5
 ةمرتفع 1 1.44 3.93 القراءة الجهرية السليمة

يعرض محتوى  المنهاج المادة العلمية بتراكيب وجمل  3
 مرتفعة 2 1.58 3.84 شائعة االستخدام

خلوه من األخطاء اللغوية يمتاز محتوى المنهاج ب 10
 واإلمالئية

 متوسطة 3 1.67 3.56

يتناسب مستوى لغة محتوى المنهاج مع المرحلة  8
 العمرية

 متوسطة 4 1.55 3.44

يوفر محتوى منهاج اللغة العربية المبادئ األساسية  1
 متوسطة 5 1.66 3.41 لتنمية مهارات القراءة والكتابة

 متوسطة 6 1.58 3.39 الحداثةتمتاز لغة محتوى  المنهاج ب 9
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 متوسطة 7 1.67 3.36 يستخدم محتوى  المنهاج مفردات مألوفة للطالب 2

 متوسطة 8 1.72 3.31 يدرب المنهاج الطالب على القراءة الجهرية السليمة 6

يتجنب محتوى المنهاج القواعد صعبة الفهم وقليلة  4
 متوسطة 9 1.70 3.11 االستخدام

 متوسطة 10 1.67 3.07 التقويمة بأهداف محتوى المنهاج ترتبط األسئلة 7

يثري محتوى  المنهاج الطلبة بالمفردات والتراكيب  11
 الجديدة

 متوسطة 11 1.88 3.06

 متوسطة 1.44 3.41 الدرجة الكلية

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير  درجة مراعاة كتب( أن 5يَلحظ من الجدول )

في محور المعايير اللغوية كانت متوسطة، إذ  نظر معلميهااالجتماعية  في األردن من وجهة اللغوية و 

(، وجاءت فقرات هذا المحور في الدرجتين 1.44( بانحراف معياري )3.41بلغ المتوسط الحسابي )

ى (، وجاءت في الرتبة األول3.06 -3.93المرتفعة والمتوسطة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

( التي تنص على" يحث دليل  المنهاج على تدريب الطالب على مهارات القراءة الجهرية 5الفقرة )

( وبدرجة مرتفعة،  وفي الرتبة الثانية جاءت 1.44( بانحراف معياري )3.93السليمة، بمتوسط حسابي )

ئعة االستخدام " ( التي تنص على " يعرض محتوى  المنهاج المادة العلمية بتراكيب وجمل شا0الفقرة )

( وبدرجة مرتفعة ، وجاءت في الرتبة  قبل االخيرة 1.58( بانحراف معياري )3.84بمتوسط حسابي )

( 3.07( التي تنص على" ترتبط األسئلة التقويمة بأهداف محتوى المنهاج " بمتوسط حسابي )7الفقرة )

( التي تنص 11الفقرة )(، وبدرجة متوسطة، وجاءت في الرتبة االخيرة 1.67بانحراف معياري )
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( بانحراف 3.06على"يثري محتوى  المنهاج الطلبة بالمفردات والتراكيب الجديدة" بمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة متوسطة.1.88معياري )

 درجة مراعاة كتبفي  (α≤1.19ذات داللة إحصائية عند مستوى ) : هل هناك فروقالسؤال الثاني
نظر ى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة اللغة العربية للصفوف األربعة األول

 ؟، والمؤهل العلمي، والخبرة(جنس المعلمينتبعا لمتغيرات ) معلميها

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي: 

 :جنس المعلمينمتغير  .0

للغة العربية ا درجة مراعاة كتبتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل        
، تبعا نظر معلميهاللصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

 ( ذلك. 6( ويظهر الجدول )t-test، كما تم تطبيق اختبار )جنس المعلمينلمتغير 

 )الجدول السادس(

عربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية اللغة ال درجة مراعاة كتبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل
 جنس المعلمين(، تبعا لمتغير t-testواختبار ) ، نظر معلميهاواالجتماعية  في األردن من وجهة 

جنس  المحور
المتوسط  العدد المعلمين

 الحسابي
االنحراف 
 قيمة ت المعياري

 مستوى

 الداللة

 محور المعايير اللغوية
 0.018* 2.409 1.71 2.95 32 ذكور

   1.15 3.71 48 اناث

 محور المعايير االجتماعية
 0.414 0.821 1.60 3.38 32 ذكور

   1.18 3.63 48 اناث

 الدرجة الكلية
 0.116 1.588 1.62 3.18 32 ذكور

   1.14 3.67 48 اناث
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى( 6تشير النتائج في الجدول )
(1.19≥α) اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية   درجة مراعاة كتبل

قيمة )ت( المحسوبة إذ  إلى، استنادًا جنس المعلمين، تبعا لمتغير نظر معلميهافي األردن من وجهة 
جتماعية(، ( للدرجة الكلية وكذلك في محور )المعايير اال0.116( وبمستوى داللة )18511بلغت )

قيمة )ت( المحسوبة إذ بلغت  إلىبينما وجد فرق دال احصائيا في محور )المعايير اللغوية( استنادًا 
، حيث كان الفرق لصالح فئة )اإلناث( بدليل ارتفاع متوسطهن (1.100( وبمستوى داللة )6.615)

 الحسابي. 
 متغير المؤهل العلمي: .6

اللغة العربية  درجة مراعاة كتبنحرافات المعيارية لتم حساب المتوسطات الحسابية واال        
، تبعا نظر معلميهاللصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

 ( ذلك.7( ويظهر الجدول )t-testلمتغير المؤهل العلمي، كما تم تطبيق اختبار )

 )الجدول السابع(

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية  درجة مراعاة كتبت المعيارية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافا
 (، تبعا لمتغير المؤهل العلميt-testواختبار ) ، نظر معلميهاواالجتماعية  في األردن من وجهة 

المتوسط  العدد المؤهل العلمي المحور
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

 مستوى

 الداللة

 ور المعايير اللغويةمح
 0.054* 1.955 1.27 3.21 57 بكالوريوس

   1.72 3.89 23 دراسات عليا

 محور المعايير االجتماعية
 0.016* 2.466 1.25 3.30 57 بكالوريوس

   1.48 4.10 23 دراسات عليا

 الدرجة الكلية
 0.026* 2.276 1.22 3.26 57 بكالوريوس

   1.58 4.01 23 دراسات عليا
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 (α≤1.19الفرق دال احصائيا عند مستوى)*  

 (α≤1.19)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى( 7تشير النتائج في الجدول ) 

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن من  درجة مراعاة كتبل

( 18176قيمة )ت( المحسوبة إذ بلغت ) إلىمي، استنادًا ، تبعا لمتغير المؤهل العلنظر معلميهاوجهة 

( للدرجة الكلية وكذلك في المحورين )المعايير اللغوية( و)المعايير 0.026وبمستوى داللة )

( وبمستوى داللة  6.622 - 0.599قيمة )ت( المحسوبة إذ بلغت ) إلىاالجتماعية(، واستنادًا 

لفرق لصالح فئة )دراسات عليا( بدليل ارتفاع ، حيث كان ا( على التوالي102. - 1.196)

 متوسطاتهم الحسابية. 

 متغير الخبرة:  .3

اللغة العربية  درجة مراعاة كتبتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل        

، تبعا  نظر معلميهاللصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

 ( ذلك.8متغير الخبرة ، ويظهر الجدول )ل
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 )الجدول الثامن(

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى  درجة مراعاة كتبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل
  الخبرة ، تبعا لمتغير  نظر معلميهاللمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

 االنحراف المعياري سط الحسابيالمتو  العدد الخبرة المحور

 محور المعايير اللغوية

 

 0.92 3.09 19 سنوات 9من  أقل

 1.52 3.23 44 سنوات 01  إلى  9من 

 1.47 4.21 17 سنوات 01أكثر من 

 1.44 3.41 80 المجموع

محور المعايير 
 االجتماعية

 0.90 3.02 19 سنوات 9من  أقل

 1.49 3.38 44 سنوات 01  إلى  9من 

 0.94 4.49 17 سنوات 01أكثر من 

 1.36 3.53 80 المجموع

 الكلي

 0.86 3.05 19 سنوات 9من  أقل

 1.48 3.31 44 سنوات 01  إلى  9من 

 1.18 4.36 17 سنوات 01أكثر من 

 1.37 3.47 80 المجموع

 
اللغة  اعاة كتبدرجة مر ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ل0يَلحظ من الجدول )  

 نظر معلميهاالعربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

( على أعلى متوسط حسابي سنوات 11أكثر من ، تبعا لمتغير الخبرة ، إذ حصل اصحاب فئة )

حسابي بلغ سنوات( بالرتبة الثانية بمتوسط  11  إلى  5(، وجاء اصحاب فئة)من 4.36بلغ )
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فيما إذا  ولتحديد(، 3.05( إذ بلغ )سنوات 9من  أقل( وأخيرًا جاء المتوسط الحسابي لفئة)3.31)

تم  تطبيق  (α≤1.05)كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 (، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذيOne way ANOVAتحليل التباين األحادي )

 (.9يوضحه الجدول  )

 

 )الجدول التاسع(

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير  درجة مراعاة كتبلتحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق 
 الخبرة  ، تبعا لمتغير  نظر معلميهااللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

محور المعايير 
 اللغوية

 

 0.031* 3.646 7.073 2 14.146 بين المجموعات

   1.940 77 149.391 داخل المجموعات

    79 163.537 المجموع

محور المعايير 
 االجتماعية

 0.002* 6.697 10.854 2 21.708 بين المجموعات

   1.621 77 124.796 داخل المجموعات

    79 146.504 المجموع

 الكلي

 0.007* 5.338 8.974 2 17.949 بين المجموعات

   1.681 77 129.448 داخل المجموعات

    79 147.397 المجموع

 (α ≤1815* دال عند مستوى ) 

 (α≤1815وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) إلى( 9تشير النتائج في الجدول ) 

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن  درجة مراعاة كتبل
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ف( المحسوبة إذ )قيمة  إلىللدرجة الكلية، استنادًا  تبعا لمتغير الخبرة  ، نظر معلميهامن وجهة 

)المعايير و (للمحورين )المعايير اللغوية أيضاً ( و 0.007(، وبمستوى داللة )5.001بلغت )

ولمعرفة عائدية الفروق في الدرجة الكلية وفي المحورين تم استخدام اختبار شيفيه  االجتماعية(، 

 للمقارنات البعدية:

 

 )الجدول العاشر(

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن من  درجة مراعاة كتباختبار شيفيه ل
 ، تبعا لمتغير الخبرة  معلميهانظر وجهة 

 الخبرة  المحور
المتوسط 
 الحسابي

 01 أكثر من 
 سنوات

 01  إلى  9من 
 سنوات 9من  أقل سنوات

4.21 3.23 3.09 

محور 
المعايير 
 اللغوية

 1.12* 0.98* - 4.21 سنوات 01أكثر من 

 1.06 -  3.23 سنوات 01  إلى  9من 

  3.09 سنوات 9من  أقل

 

 

 

 

 

 - 

محور 
المعايير 
 االجتماعية

المتوسط  الخبرة 
 الحسابي

 01  إلى  9من  سنوات 01أكثر من 
 سنوات

 سنوات 9من  أقل

4.49 3.38 3.02 
 1.47* 1.11* - 4.49 سنوات 01أكثر من 

 0.36 -  3.38 سنوات 01  إلى  9من 
 -   3.02 سنوات 9من  أقل

المتوسط  الخبرة  الكلي
 الحسابي

 01  إلى  9من  سنوات 01ر من أكث
 سنوات 9من  أقل سنوات

4.36 3.31 3.05 
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 1.31* 1.05* - 4.36 سنوات 01أكثر من 
 0.26 -  3.31 سنوات 01  إلى  9من 

 -   3.05 سنوات 9من  أقل
 (α ≤ 0.05*الفرق دال احصائيًا عند مستوى )     

( عند مقارنتها مع فئة سنوات 01أكثر من ) ( أن الفرق جاء لصالح فئة01يظهر من الجدول )

سنوات( في الدرجة الكلية وفي المحاور التي ظهر فيها  9من  أقلسنوات( وفئة ) 01  إلى  9)من 

 فرق.
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

تـي يمكـن اشتمل هذا الفصـل علـى مناقشـة النتـائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـة، والتوصـيات ال

 طرحها في ضوء تلك النتائج:

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية  درجة مراعاة كتبما السؤال األول: 

 ؟ نظر معلميهاواالجتماعية  في األردن من وجهة 

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية  درجة مراعاة كتبأن بينت النتائج 

كانت بدرجة متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي  نظر معلميهاماعية  في األردن من وجهة واالجت

(، وجاءت محاور األداة في الدرجة المتوسطة، إذ تراوحت 1.07( بانحراف معياري )0.47)

، "(، وجاء في الرتبة األولى محور " المعايير االجتماعية3.41 -3.53المتوسطات الحسابية بين )

( ، وفي الرتبة الثانية جاء محور" االمعايير 1.36( بانحراف معياري )3.53بي )بمتوسط حسا

 ( .1.44( بانحراف معياري )3.41اللغوية" بمتوسط حسابي )

ونستطيع أن نتفهم تلك النتائج من خَلل النظر فـي رتـب المحـاور، حيـث إن محـور المعـايير 

ســه مــن خــَلل فقــرات االســتبانة بشــكل ســهل االجتماعيــة احتــل الرتبــة األولــى كونــه محــورًا يمكــن قيا

وميسـر، فطبيعـة المحتـوى التـي يطرحهـا المنهـاج يمكــن تقييمهـا مـن المعلـم بسـهولة، ألنهـا ال تحتــاج 

تعميق وتركيـز كمـا هـو الحـال فـي محـور المعـايير اللغويـة، كمـا أن المعـايير االجتماعيـة يمكـن  إلى

ر اللغويــة التـي تتطلــب بحثــًا تفصــيليًا للحكــم وضـعها تحــت عنــاوين رئيســة، علـى العكــس مــن المعــايي
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عليها.  وبالرغم من حصـول المحـورين علـى رتـب متوسـطة وتباينهـا الطفيـف فـي الرتـب إال أن ذلـك 

يعــد مؤشــرًا علــى القصــور فــي مــدى مراعــاة منهــاج اللغــة العربيــة للصــفوف األربعــة األولــى للمعــايير 

 اللغوية واالجتماعية. 

 عساف، و(3334جرار )، و (3336الحمادنة )ل مع دراسة كل من: وتتفق نتائج هذا السؤا
 ، فيما يتعلق بمحور المعايير اللغوية واالجتماعية. (1994)

 

ذات داللة إحصائية عند مستوى ثانيًا: مناقشة السؤال الثاني والذي ينص على: هل هناك فروق 

ربعة األولى للمعايير اللغوية اللغة العربية للصفوف األ  درجة مراعاة كتبفي  (α≤1.19)الداللة 

، والمؤهل العلمي، جنس المعلمينتبعا لمتغيرات ) نظر معلميهااألردن من وجهة  واالجتماعية في

 ؟والخبرة(

درجـة مراعـاة ل (α≤1.19)عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى حيث بينـت النتـائج 

اللغويــة واالجتماعيــة  فــي األردن مــن وجهــة  اللغــة العربيــة للصــفوف األربعــة األولــى للمعــايير كتــب

( 1.588قيمــة )ت( المحســوبة إذ بلغــت ) إلــى، اســتنادًا جــنس المعلمــين، تبعــا لمتغيــر نظــر معلميهــا

( للدرجـة الكليـة وكـذلك فـي محـور )المعـايير االجتماعيـة(، بينمـا وجـد فـرق 0.116وبمستوى داللة )

( 3.439قيمــة )ت( المحســوبة إذ بلغــت ) إلــىادًا دال احصــائيا فــي محــور )المعــايير اللغويــة( اســتن

، حيث كان الفرق لصالح فئة )اإلناث( بدليل ارتفاع متوسطهن الحسابي. (3.318وبمستوى داللة )

ين حول مراعاة المنهاج جنس المعلمينأن هناك اتفاقًا بين المدرسين من كَل  إلىوهذه النتيجة تشير 

المعـايير االجتماعيـة ال تختلـف بـاختَلف  إلـىأن النظـرة  إلـىللمعايير االجتماعية، ولعل ذلك يرجع 
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دراك مرعاتهـا مـن عدمـه كونهـا موجهـة للفـرد بغـض  جنس المعلمين فهي معـايير يمكـن مَلحظتهـا وا 

النظر عن نوعه االجتماعي. بينما يمكن تفسـير الفـروق لصـالح اإلنـاث فـي محـور المعـايير اللغويـة 

 وى لدى اإلناث.من خَلل التركيز األكبر في المحت

درجــة مراعــاة ل (α≤1.19)كمــا بينــت النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 

اللغــة العربيــة للصــفوف األربعــة األولــى للمعــايير اللغويــة واالجتماعيــة  فــي األردن مــن وجهــة  كتــب

( 3.376غــت )قيمــة )ت( المحســوبة إذ بل إلــى، تبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي، اســتنادًا نظــر معلميهــا

ــــة ) ــــة( و)المعــــايير 0.026وبمســــتوى دالل ــــة وكــــذلك فــــي المحــــورين )المعــــايير اللغوي ( للدرجــــة الكلي

( وبمســـتوى داللـــة  3.466 - 1.955قيمـــة )ت( المحســـوبة إذ بلغـــت ) إلـــىاالجتماعيـــة(، واســـتنادًا 

اع ( علـــى التـــوالي، حيـــث كـــان الفـــرق لصـــالح فئـــة )دراســـات عليـــا( بـــدليل ارتفـــ3.316 - 3.354)

متوســطاتهم الحســابية. ويمكــن فهــم هــذه النتيجــة فــي إطــار اتســاع رؤيــة المعلمــين واطَلعهــم مــن فئــة 

الدراسات العليا وقدرتهم على تقييم مراعـاة المنهـاج مـن عدمـه تبعـًا لتحصـيلهم المعرفـي األكبـر الـذي 

للمعــايير اللغويــة  إتمــامهم للدراســات العليــا، وبالتــالي فــإن تقيــيمهم للمنهــاج ومــدى مراعاتــه إلــىيرجــع 

 واالجتماعية يكون بشكل أدق. 

اللغـة  درجـة مراعـاة كتـبوبينت نتائج الدراسة وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ل

،  نظر معلميهـاالعربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

( علـى أعلـى متوسـط حسـابي بلـغ سـنوات 13أكثر من ئة )تبعا لمتغير الخبرة ، إذ حصل اصحاب ف

( 3.31سنوات( بالرتبة الثانية بمتوسـط حسـابي بلـغ ) 13  إلى  5(، وجاء اصحاب فئة)من 4.36)

(، وبعـد تطبيـق تحليـل التبـاين 3.05( إذ بلـغ )سـنوات 9من  أقلوأخيرًا جاء المتوسط الحسابي لفئـة)
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للدرجــة الكليــة، وقــد كانــت  ة إحصــائية تبعــا لمتغيــر الخبــرة األحــادي تبــين أن هنــاك فروقــًا ذات داللــ

(  ويمكن فهـم تلـك النتـائج باعتبـار أن زيـادة سـنوات الخبـرة سنوات 13أكثر من الفروق لصالح فئة )

تعطـــي للمـــدرس قـــدرة أكبـــر فـــي تحديـــد مـــدى مراعـــاة المنهـــاج للمعـــايير اللغويـــة واالجتماعيـــة تبعـــًا 

للمنهاج لفترة أطول، وعليه فإن نتائج السؤال الثاني بالنسـبة للمتغيـرات لمَلحظاته المتراكمة وتدريسه 

 كانت واقعية ومنطقية من وجهة نظر الباحث. 

 

 التوصيات: 

 في ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة فإنها توصي بما يأتي: 

  اللغــــة العربيــــة للصــــفوف األربعــــة األولــــى فــــي ضــــوء المعــــايير اللغويــــة  كتــــابإعــــادة تقيــــيم

 االجتماعية. و 

  يجـــب أن يراعيهـــا كتـــاب اللغـــة العربيـــة  التـــيإعتمـــاد المعـــايير التـــي توصـــلت اليهـــا الدراســـة

دراجها ضمن خطة تطوير المناهج. للصفوف   األربعة األولى، وا 

  تضـــمين المعـــايير اللغويـــة واالجتماعيـــة الـــواردة فـــي الدراســـة ضـــمن منهـــاج اللغـــة العربيـــة

 للصفوف األربعة األولى. 

 دراســات علــى المراحــل التعليميــة األخــرى فــي مــدى مراعــاة المنــاهج للمعــايير اللغويــة  إجــراء

 واالجتماعية.
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 قائمة المراجع العربية: 

 .66 العدد"المؤشر و المعيار و المقياس و الفرق بينهما" مجلة الباحثون(. 3313طعمه  نبيل )

مها، وعناصرها، أساسها، المناهج التربوية المعاصرة، مفاهي .(3333أبو حويج، مروان )

  .الدار العلمية الدولية ،عمان، األردن، 1، طعملياتها

القيم االجتماعية في كتب اللغة العربية للصفين الخامس " (.1990)أبو شريعة، عبد الرحمن 

، دراسة تحليلية تاريخية، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، "والسادس األساسيين في األردن

 عمان.  

عداد دروسها اليومية باألهداف  (.3333هيجاء، فؤاد )البو أ    أساليب وطرق تدريس اللغة العربية وا 

  .دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 3، طالسلوكية

 الدار نيقوسيا، ، ترجمة: ممدوح محمد، بهاء الدين السيد،المنهاجنظرية  (.1987)بوشامب، جورج   

  .العربية للنشر والتوزيع

  .النهضة العربية دار ،القاهرة، سيكولوجية التعلم ونظريات التعلم (.1983) ، عبد الحميدجابر

 ، عمان، األردن. 3، ططرق التدريس العامة (.3335جابر، وليد )
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نظر تقويم كتب اللغة العربية للصفوف الثَلثة األولى من وجهة " (.3334جرار، نعيم )

، رسالة "رس الحكومية في محافظات الضفة الغربيةوالمعلمات والمشرفين في المدا معلميها

  .دكتوراة، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة

تقويم كتاب لغتنا العربية للصف األول األساسي في األردن من وجهة " (.3336) الحمادنة، أديب

غزة،  ،مجلة الجامعة اإلسالمية، "التربية والتعليم لقصبة المفرق في مديرية نظر معلميها

 فلسطين.  

 ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة. 1، طأسس بناء تنظيمات المناهج (.3333) حميدة، إمام

دار  ،عمان، 1ط ،المناهج المعاصرة في التربية الرياضية (.1997)الخطايبة، أكرم زكي 

  .الفكر للنشر والتوزيع

، كلية التربية لرياضيةالمناهج التربوية ومناهج التربية ا (.3337)الخطيب، منذر هاشم 

 .الرياضية، جامعة بغداد، األكاديمية الرياضية العراقية

تقويم كتابي الثقافة اإلسَلمية للمرحلة الثانوية في " (.3313الخوالدة، ناصر والتميمي، إيمان )

 . 354-315، ص 1ع، 19 مج، مجلة المنارة، "ضوء معايير الجودة الشاملة
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تحليلية لكتاب المطالعة والنصوص للصف الثاني الثانوي في  ةاسدر " (.1993)خويلة، أحمد 

 ، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، اربد، األردن. "األردن

منشورات كلية الزرقاء  ،األردن، 1، طوتطويره المنهاجتخطيط  (.1993)الروسان، سَلمة 

  .الحكومية

الجامعة  ،غزةة التربية، ، كلي1، طالمرشد في تدريس اللغة العربية (.1997زقوت، محمد )

  .اإلسَلمية

دار  ،عمان، األردن، 3، طالمدرسي المعاصر المنهاج (.3334) وابراهيم، عبداهلل سعادة، جودت

  .الفكر

مدى مراعاة كتب اللغة العربية للصفوف الثَلثة األولى لألسس النفسية " (.1994)السمير، محمد 

 ، جامعة اليرموك، األردن.  تير، رسالة ماجس"نظر معلميهاللمنهاج من وجهة 

مدى مراعاة كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية في األردن لألسس " (.3331)شرادقة، خالد 

 ، جامعة اليرموك، اربد، األردن.، رسالة ماجستير"االجتماعية للمنهاج

من المرحلة تقويم محتوى كتب التربية اإلسَلمية للصفوف الثَلثة األخيرة " (.3335) شمَلن، علي

 ، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، اليمن. "األساسية في الجمهورية اليمنية
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تقويم معلمي اللغة العربية لكتاب لغتنا الجميلة المقرر للصف " (.3333) طموس، رجاء الدين

، رسالة ماجستير، كلية التربية، "السادس في فلسطين وعَلقته باتجاهاتهم نحو التحديث

 مية، غزة، فلسطين. الجامعة اإلسَل

مكتبة األنجلو  ،القاهرة، 1، طالمناهج التعليمية، صناعتها وتقويمها (.3336الضبع، محمود )

  .المصرية

القيم االجتماعية في كتب القراءة لطلبة الصفوف األربعة األولى في " (.1993)عاشور، راتب 

 ، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، اربد، األردن. "األردن

دراسة تقويمية لكتاب لغتنا العربية المقرر تدريسه للصف الثاتي األساسي " (.1994)، محمد عساف

 الجامعة األدرنية، عمان.  ماجستير،، رسالة "نظر معلميهامن وجهة 

عالم الكتب للنشر  دار ،الرياض، المعلم والمناهج وطرق التدريس (.1984) مرسي، محمد

 .والتوزيع

 دار النفائس. ،بيروت، 1، طائص اللغة العربية وطرائق تدريسهاخص (.1985معروف، نايف )

نموذج مقترح لتحليل كتب اللغة العربية للمرحلة  (.1989) مقدادي، محمد والتل، شادية

 منشورات وزارة الثقافة.   ،األردن، االبتدائية في األردن
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  .وليدار النشر الد ،الرياض، 3، طأساسيات المناهج (.3336) المكاوي، محمد

آراء المعلمين في جنوبي األردن في كتاب لغتنا العربية للصف الرابع (.1998)الناجي، حسين 

 .  157-105(، 4)10، مجلة مؤتة للبحوث والدراساتاألساسي، 

 دار الفرقان.   ،عمان ،علم النفس التربوي (.1986) نشوان، عبد المجيد

عمان، ، 5ط، ناهج واألساليب العامةدراسات في الم (.1987) هندي، صالح وعليان، هشام

 .جمعية عمال المطابع التعاونية

الكتاب المرجعي في إعداد المناهج وتأليف الكتب  (.3336)وزارة التربية والتعليم، األردن 

 ، إدراة المناهج والكتب المدرسية، عمان.  1، طالمدرسية ومصادر التعليم

 .مكتبة األنجلو المصرية، لقاهرةا، 7، طتطوير المناهج (.1983الوكيل، حلمي )

 ، الدوحة، قطر.  1، طرؤى مستقبلية في مناهجنا التربوية (.1995) اليافعي، علي
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 (0ملحق )

 قائمة بأسماء المحكمين

 مكان العمل  اسم المحكم الرقم

 الشرق االوسطجامعة  أ . د . عبدالحافظ سَلمة 1

 الشرق االوسطجامعة  ا . د . عباس الشريفي 3

 امعة العلوم االسَلمية ج احمد الكيَلني أ . د .  0

 الجامعة االردنية أ . د . أمين الكخن  4

 مديرية تربية )لواء الجامعة( د. محمد للوه 5

 مديرية التربية والتعليم )لواء سحاب( نوال دهمان أ. 6

 التعليم) لواء القويسمة (مديرية التربية و  والء يوسف الَلفي  .أ 7
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 (6ملحق )

 لنهائيةاالستبانة بصورتها ا

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية واالجتماعية   درجة مراعاة كتباستبانة 

 نظر معلميهافي األردن من وجهة 

 عزيزتي المعلمة/ عزيزي المعلم 

يسعدني أن أضع بين أيديكم هذه االستبانة التي ُصممت خصيصًا بهدف تجميع البيانات       

اللغة العربية للصفوف األربعة األولى للمعايير اللغوية  درجة مراعاة كتب بعنوان: "الَلزمة لدراسة 

" استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة  نظر معلميهاواالجتماعية  في األردن من وجهة 

الماجستير في المناهج والتدريس. يرجى بيان درجة مراعاة المنهاج للمهارات من وجهة نظركم، 

بة بدقة وموضوعية حرصًا على النتائج الصادقة. علمًا بأن استجابتكم على االستبانة راجيًا اإلجا

 ستكون سرية ولغايات البحث العلمي. 

 مع شكر الباحثة وتقديرها                                

 الباحثة                                                                              

 منال المحارمة                                                                              



59 
 

 

( أمام الخيارالمناسب من معلوماتكم الشخصية  الجزء األول: برجاء التكرم بوضع إشارة ) 

 اآلتية:

  إناث   ذكور   جنس المعلمين

  دراسات عليا    بكالوريوس   المؤهل العلمي 

  سنوات فأكثر  01سنوات   5 – 10سنوات 5من أقل  الخبرة

 

اللغة العربية للصفوف األربعة  درجة مراعاة كتبالجزء الثاني: يهدف هذا الجزء التعرف إلى 

 برجاء وضع عالمة ) نظر معلميهااألولى للمعايير اللغوية واالجتماعية  في األردن من وجهة 

 .عن وجهة نظرك( أمام اإلجابة التي تعبر 
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 الرقم الفقرات

 أوالً: محور المهارات اللغوية

 
ساسية لتنمية مهارات القراءة     

أ
يوفر محتوى منهاج اللغة العربية المبادئ ال

  .0 والك تابة

 للطالب دات مألوفة المنهاج مفرمحتوى يستخدم      
2.  

 
تراكيب وجمل العلمية بالمنهاج المادة  وىمحت يعرض    

 شائعة االستخدام 
3.  

 
المنهاج القواعد صعبة الفهم وقليلة محتوى يتجنب     

 االستخدام  
4.  

 
على تدريب الطالب على مهارات المنهاج يحث دليل     

 القراءة الجهرية السليمة 
5.  

  .6  يدرب المنهاج الطالب على القراءة الجهرية السليمة      

  .1 ترتبط االسئلة التقويمية بأهداف محتوى المنهاج      

 يتناسب مستوى لغة محتوى المنهاج مع المرحلة العمرية     
9.  

 تمتاز لغة محتوى  المنهاج بالحداثة     
8.  

  .01 يمتاز المنهاج بخلوه من األخطاء اللغوية واإلمالئية      

 راكيب الجديدةيثري محتوى  المنهاج الطلبة بالمفردات والت     
00.  

 ثانياً: محور المهارات االجتماعية
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 الرقم الفقرات

  .02 يراعي المنهاج الخصائص النمائية للطلبة      

  .03 يحرص المنهاج على مراعاة القيم االجتماعية      

  .04 يعتني المنهاج بثقافة المجتمع وعاداته     

  .05 يراعي المنهاج مكونات البيئة االجتماعية للطالب      

  .06 منهاج بالفروق الفردية يعتني ال     

  .01 يهتم المنهاج باختالف اهتمامات الطلبة وميولهم      

  .09 يغرس المنهاج قيمة الصدق لدى الطالب      

  .08 يؤكد المنهاج على تماسك المجتمع      

  .21 ينمي المنهاج قيم التسامح واإليثار لدى الطالب      

  .20 يحث المنهاج على حب اآلخرين      

  .22 ي المنهاج قيم الصداقة  ينم     

  .23 يشجع المنهاج على التعاون والعمل المشترك     

  .24 يسهم المنهاج في تنمية احترام الذات     
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 (3ملحق )

 كتاب تسهيل المهمة
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